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Warszawa, dnia 30 kwietnia 2020 r.

CZĘŚĆ I

OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH

Nr 4

4

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 4/2020

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 234 781 do nr 234 900)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 234807
(41) 2019 12 02
(51) A01D 41/12 (2006.01)
(21) 425751 (22)
2018 05 28
(72) GĄSKA ALEKSANDER, Będkowice (PL); GĄSKA JACEK,
Będkowice (PL)

(73) J.A. GĄSKA JACEK GĄSKA I ALEKSANDER GĄSKA SPÓŁKA
JAWNA, Gotkowice (PL)
(54) Tulejka dystansowa na wale wykorbionym i sposób osadzania
tulejek dystansowych na wale wykorbionym w kombajnie zbożowym
(B1) (11) 234880
(41) 2019 08 12
(51) A01K 49/00 (2006.01)
A01K 47/00 (2006.01)
(21) 424549 (22)
2018 02 09
(72) ŁOŚ ALEKSANDRA, Lublin (PL); GIERASIMIUK PAWEŁ,
Mochnate (PL); STRACHECKA ANETA, Lublin (PL); SCHULZ MICHAŁ,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Budka do hodowli pszczół samotnic

Nr 4/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 234848
(41) 2015 09 14
(51) A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/15 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)
(21) 407405 (22)
2014 03 05
(72) WOJTASZEK TADEUSZ, Rząska (PL)
(73) WOJTASZEK TADEUSZ, Rząska (PL)
(54) Napój profilaktyczny
(B1) (11) 234803
(41) 2019 08 26
(51) A47B 11/00 (2006.01)
(21) 426263 (22)
2018 07 09
(72) SZPYTMA MAGDALENA, Rzeszów (PL); SZPYTMA CEZARY,
Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Mobilna wyspa kuchenna do przygotowywania oraz spożywania posiłków
(B1) (11) 234804
(41) 2019 08 26
(51) A47B 11/00 (2006.01)
(21) 426264 (22)
2018 07 09
(72) SZPYTMA MAGDALENA, Rzeszów (PL); SZPYTMA CEZARY,
Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Wyspa kuchenna do przygotowywania oraz spożywania posiłków
(B1) (11) 234796
(41) 2019 04 08
(51) A47C 1/024 (2006.01)
A47C 3/025 (2006.01)
B60N 2/68 (2006.01)
(21) 422954 (22)
2017 09 25
(72) KOWALSKI MACIEJ, Seligów (PL)
(73) KOWALSKI MACIEJ SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD TAPICERSTWA
KOMUNIKACYJNEGO TAPS, Łódź (PL)
(54) Mebel do dynamicznego siedzenia
(B1) (11) 234797
(41) 2019 04 08
(51) A47C 1/024 (2006.01)
A47C 3/025 (2006.01)
B60N 2/68 (2006.01)
(21) 422957 (22)
2017 09 25
(72) KOWALSKI MACIEJ, Seligów (PL)
(73) KOWALSKI MACIEJ SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD TAPICERSTWA
KOMUNIKACYJNEGO TAPS, Łódź (PL)
(54) Mebel podparcia stojącego pasażera
(B1) (11) 234832
(41) 2017 02 13
(51) A47K 10/16 (2006.01)
D21H 27/00 (2006.01)
D04H 13/00 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
(21) 413498 (22)
2015 08 10
(72) BIAŁEK REMIGIUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) ZEFIR TISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Multifunkcyjny ręcznik kuchenny wielokrotnego użytku
(B1) (11) 234831
(41) 2017 02 13
(51) A47K 10/16 (2006.01)
D21H 27/00 (2006.01)
D04H 13/00 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
(21) 413499 (22)
2015 08 10
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(72) BIAŁEK REMIGIUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) ZEFIR TISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania multifunkcyjnego ręcznika kuchennego
wielokrotnego użytku
(B1) (11) 234889
(41) 2015 08 17
(51) A61B 17/3209 (2006.01)
A61B 5/151 (2006.01)
(21) 407180 (22)
2014 02 14
(72) LESKOWICH VINCENT, Karpathos (GR); ROZWADOWSKI
MARCIN, Warszawa (PL)
(73) „HTL-STREFA” SPÓŁKA AKCYJNA, Ozorków (PL)
(54) Urządzenie nacinające skórę
(B1) (11) 234868
(41) 2011 09 26
(51) A61F 13/15 (2006.01)
(21) 390796 (22)
2010 03 22
(72) KWIATKOWSKI STANISŁAW, Brodnica (PL); PRZYBYLSKI
TOMASZ, Brodnica (PL); RYCHLIK JOANNA, Brodnica (PL)
(73) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH-SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Jednorazowy wyrób chłonny
(B1) (11) 234862
(41) 2019 03 25
(51) A61G 7/10 (2006.01)
(21) 422942 (22)
2017 09 21
(72) ROSŁOŃ JANUSZ, Warszawa (PL)
(73) ROSŁOŃ JANUSZ, Warszawa (PL)
(54) Wysuw ramienia w ściennym podnośniku dla osób niepełnosprawnych
(B1) (11) 234872
(41) 2017 01 02
(51) A61K 31/045 (2006.01)
A61K 36/752 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A61P 25/26 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
A61K 9/72 (2006.01)
(21) 412819 (22)
2015 06 23
(72) KORCZYK KATARZYNA, Mińsk Mazowiecki (PL)
(73) SVEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mińsk Mazowiecki (PL)
(54) Kompozycja pobudzająca
(B1) (11) 234840
(41) 2017 06 05
(51) A61K 31/522 (2006.01)
A61K 33/26 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
(21) 415042 (22)
2015 12 01
(72) PAKIEŁA-RAJTKOWSKA ANETA, Milanówek (PL); WYPYCH
JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca żelazo oraz złożone
źródło folianów w postaci kwasu foliowego oraz soli wapniowej
kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego
(B1) (11) 234887
(41) 2014 06 09
(51) A61K 31/785 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 401934 (22)
2012 12 06
(72) FRANIAK-PIETRYGA IDA, Łódź (PL); BRYSZEWSKA MARIA,
Łódź (PL); APPELHANS DIETMAR, Dresden (DE); KLAJNERT
BARBARA, Łódź (PL)
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(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Dendrymer polipropylenoiminowy czwartej generacji opłaszczony maltotriozą PPI-G4-DS-Mal-III do zastosowania w leczeniu
przewlekłej białaczki limfocytowej
(B1) (11) 234888
(41) 2014 06 09
(51) A61K 31/785 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 401936 (22)
2012 12 06
(72) FRANIAK-PIETRYGA IDA, Łódź (PL); BRYSZEWSKA MARIA,
Łódź (PL); APPELHANS DIETMAR, Dresden (DE); KLAJNERT
BARBARA, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Dendrymer polipropylenoiminowy czwartej generacji opłaszczony maltotriozą PPI-G4-OS-Mal-III do zastosowania w leczeniu
przewlekłej białaczki limfocytowej
(B1) (11) 234801
(41) 2019 06 17
(51) A61K 35/56 (2015.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 423697 (22)
2017 12 04
(72) FIOŁKA MARTA, Lublin (PL); KUTKOWSKA JOLANTA,
Lublin (PL); URBANIK-SYPNIEWSKA TERESA, Lublin (PL); PADUCH
ROMAN, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Wysokocząsteczkowa frakcja płynu celomatycznego z dżdżownicy Dendrobaena veneta do leczenia grzybic spowodowanych
drożdżakiem Candida albicans
(B1) (11) 234811
(41) 2012 03 26
(51) A61K 38/21 (2006.01)
C07K 17/00 (2006.01)
A61K 47/50 (2017.01)
A61K 47/30 (2006.01)
(62) 372728
(21) 397261 (22)
2003 01 17
(30) 60/349,917
2002 01 18
US
(86) 2003 01 17
PCT/US03/01559
(87) 2003 07 31
WO03/061577
(72) LIN KOCHUNG, Lexington (US); PEPINSKY R. BLAKE,
Arlington (US); CHEN LING LING, Wellesley (US); HESS DONNA M.,
Waltham (US); LIN EDWARD Y., Somerville (US); PETTER RUSSELL
C., Stow (US); BAKER DARREN P., Hingham (US)
(73) BIOGEN IDEC MA INC., Cambridge (US)
(54) Koniugat interferonu-beta-1a zmodyfikowanego mPEG-O-2-metylopropiono-aldehydem i zawierająca go kompozycja farmaceutyczna
(B1) (11) 234818
(41) 2017 03 27
(51) A61L 27/04 (2006.01)
C22C 23/04 (2006.01)
(21) 414087 (22)
2015 09 21
(72) NOWOSIELSKI RYSZARD, Sośnicowice (PL); CESARZANDRACZKE KATARZYNA, Mysłowice (PL); SAKIEWICZ PIOTR,
Gliwice (PL); BABILAS RAFAŁ, Żory (PL); NAWRAT GINTER,
Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Bioresorbowalny stop na osnowie magnezu z dodatkiem metalu
szlachetnego na implanty medyczne
(B1) (11) 234824
(41) 2019 01 02
(51) B01D 21/08 (2006.01)
C02F 1/52 (2006.01)
(21) 421990 (22)
2017 06 22
(72) SZYMAŃSKI MARIUSZ, Białoskóry (PL); SZCZEPAŃSKI
ARKADIUSZ, Rogieniczki (PL)

Nr 4/2020

(73) MAREX TECHNOLOGY M. SZYMAŃSKI, A. SZCZEPAŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Drobin (PL)
(54) Flokulator
(B1) (11) 234869
(41) 2014 09 15
(51) B01D 53/60 (2006.01)
B01D 53/64 (2006.01)
(21) 403027 (22)
2013 03 06
(72) GOSTOMCZYK MIECZYSŁAW ADAM, Wrocław (PL); JĘDRUSIK
MARIA, Wrocław (PL); JĘDRUSIK JAN STANISŁAW, Wrocław (PL);
RZEPECKI KRZYSZTOF, Łagów (PL); BIENIEK ROBERT, Zgorzelec (PL)
(73) PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA
SPÓŁKA AKCYJNA, Bełchatów (PL); POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław (PL)
(54) Sposób usuwania SO2, NOx i Hg ze spalin kotłowych zawierających więcej niż 5 % tlenku wapnia w popiele i układ do stosowania
sposobu
(B1) (11) 234890
(41) 2014 09 01
(51) B01D 53/60 (2006.01)
C05C 5/02 (2006.01)
(21) 404905 (22)
2013 07 30
(72) KORDYLEWSKI WŁODZIMIERZ, Mirków (PL); GOSTOMCZYK
ADAM, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób i układ do usuwania tlenków azotu (NOx) i dwutlenku
siarki (SO2) ze spalin z wytwarzaniem nawozu azotowego
(B1) (11) 234856
(41) 2018 09 24
(51) B01D 53/75 (2006.01)
(21) 420912 (22)
2017 03 21
(72) KACZYŃSKI RYSZARD, Kościan (PL)
(73) KACZYŃSKI RYSZARD, Kościan (PL)
(54) Układ oczyszczania gazów przemysłowych z zespołem filtrów
pionowych
(B1) (11) 234857
(41) 2018 09 24
(51) B01D 53/75 (2006.01)
(21) 420913 (22)
2017 03 21
(72) KACZYŃSKI RYSZARD, Kościan (PL)
(73) KACZYŃSKI RYSZARD, Kościan (PL)
(54) Układ oczyszczania gazów przemysłowych z zespołem filtrów
poziomych
(B1) (11) 234816
(41) 2015 06 22
(51) B01D 65/00 (2006.01)
(21) 406536 (22)
2013 12 16
(72) REMIORZ LESZEK, Rybnik (PL); WICIAK GRZEGORZ, Zabrze
(PL); JANUSZ-SZYMAŃSKA KATARZYNA, Rybnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób elektromagnetycznego oddziaływania na składniki
mieszaniny gazów w procesach separacji membranowej
(B1) (11) 234808
(41) 2017 07 03
(51) B03B 9/06 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
B09B 5/00 (2006.01)
(21) 415533 (22)
2015 12 23
(72) FIUK TOMASZ, Poniatowa (PL)
(73) ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA, Poniatowa (PL)
(54) Linia technologiczna do produkcji modyfikatorów asfaltu na bazie
mączki gumowej powstałej z granulatu gumowego z recyclingu opon
(B1) (11) 234885
(41) 2019 11 18
(51) B05D 1/02 (2006.01)
B05D 1/38 (2006.01)
B05D 3/12 (2006.01)
(21) 425423 (22)
2018 05 04
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(72) DACH DARIUSZ, Grębocin (PL)
(73) DACH DARIUSZ MEDA-DESIGN, Grębocin (PL)
(54) Sposób wytwarzania lakierowanych frontów meblowych o wysokiej trwałości na bazie farb poliestrowych z powłoką ceramiczną
(B1) (11) 234812
(41) 2018 07 02
(51) B05D 1/18 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B32B 5/16 (2006.01)
(21) 419878 (22)
2016 12 19
(72) OĆWIEJA MAGDALENA, Biadoliny Radłowskie (PL);
ADAMCZYK ZBIGNIEW, Kraków (PL); MACIEJEWSKA-PROŃCZUK
JULIA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI
IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków (PL)
(54) Sposób modyfikowania powierzchni stałych o ujemnym ładunku powierzchniowym, zwłaszcza powierzchni sensorów mikrowag
kwarcowych, dodatnio naładowanymi nanocząstkami złota
(B1) (11) 234891
(41) 2015 04 13
(51) B05D 3/06 (2006.01)
B23K 26/073 (2006.01)
C03C 17/32 (2006.01)
B32B 37/00 (2006.01)
C08J 7/04 (2020.01)
(21) 408763 (22)
2014 07 04
(72) JANUS KRZYSZTOF, Wrocław (PL); SWORAKOWSKI JULIUSZ,
Wrocław (PL); STANISZEWSKI ADAM, Wschowa (PL); BIELECKA
URSZULA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania cienkich i ultra cienkich warstw polimerowych na podłożach stałych
(B1) (11) 234900
(41) 2017 07 17
(51) B09B 3/00 (2006.01)
B01D 53/68 (2006.01)
B01D 53/64 (2006.01)
(21) 419308 (22)
2016 10 31
(72) ŁACH MICHAŁ, Kraków (PL); MIKUŁA JANUSZ, Kraków (PL);
MOKRZYCKA ANNA, Nowy Sącz (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL); MOBRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Niecew (PL)
(54) Układ do przetwarzania odpadów wtórnych ze spalarni
(B1) (11) 234821
(41) 2018 07 02
(51) B09B 5/00 (2006.01)
C05F 17/02 (2006.01)
(21) 419994 (22)
2016 12 27
(72) SIEMIĄTKOWSKI GRZEGORZ, Opole (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa (PL)
(54) Bioreaktor do stabilizacji tlenowej odpadów z odzyskiem ciepła
(B1) (11) 234882
(41) 2019 10 07
(51) B22D 27/04 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
(21) 425093 (22)
2018 03 30
(72) ŚLISZ KRYSTYNA, Łąka (PL); TOMASIK WOJCIECH,
Terliczka (PL)
(73) SCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Węzeł konstrukcyjny połączenia podzespołu chłodnicy z gniazdem formy odlewniczej i elementem tulejowym doprowadzającym
stopione aluminium lub jego stopy do tej formy
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(B1) (11) 234819
(41) 2017 12 18
(51) B22D 41/00 (2006.01)
B22D 19/08 (2006.01)
B22D 11/00 (2006.01)
(21) 417473 (22)
2016 06 08
(72) ANDREARCZYK ADAM, Gdańsk (PL); STACHAŃCZYK JÓZEF,
Gdynia (PL); LEWANDOWSKI ROMAN, Gdańsk (PL)
(73) FEDERAL-MOGUL BIMET SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania taśmy bimetalowej stal-brąz krzemowo-niklowy, przeznaczonej zwłaszcza na łożyska ślizgowe
(B1) (11) 234863
(41) 2019 05 06
(51) B23K 11/24 (2006.01)
B23K 11/25 (2006.01)
(21) 423282 (22)
2017 10 26
(72) JOPEK WOJCIECH, Wrocław (PL); TURÓW MICHAŁ, Wrocław (PL);
CIEŚLIK DARIUSZ, Stary Węgliniec (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO APARATURY SPAJALNICZNEJ ASPA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Zgrzewarka do jednoczesnego wieloelementowego lub wielopunkowego zgrzewania rezystancyjnego oraz sposób przewidziany
do tego celu
(B1) (11) 234837
(41) 2019 10 07
(51) B24B 39/04 (2006.01)
B23P 9/04 (2006.01)
(21) 425068 (22)
2018 03 28
(72) KRUCZKOWSKI KAZIMIERZ, Myślęcinek (PL)
(73) KRUCZKOWSKI PIOTR, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób nagniatania metalowych rurek
(B1) (11) 234852
(41) 2018 01 29
(51) B27B 29/00 (2006.01)
B27B 31/00 (2006.01)
(21) 418084 (22)
2016 07 26
(72) DROZDOWSKI STEFAN, Pławo (PL)
(73) DROZDOWSKI STEFAN ZAKŁAD METALOWY, Pławo (PL)
(54) Modułowy zespół hydrauliczny do pozycjonowania kłód drewnianych zwłaszcza w pilarce taśmowej oraz pilarka taśmowa
(B1) (11) 234881
(41) 2019 09 09
(51) B27D 1/04 (2006.01)
(21) 424743 (22)
2018 03 02
(72) KOWALUK GRZEGORZ, Kościan (PL); GUMOWSKA ANETA,
Białobrzegi (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób prasowania materiałów warstwowych, zwłaszcza lignocelulozowych
(B1) (11) 234792
(41) 2018 11 19
(51) B27G 19/02 (2006.01)
B23Q 11/00 (2006.01)
(21) 421584 (22)
2017 05 12
(72) WAJS JAN, Stańkowo (PL); BARAŃSKI JACEK, Gdańsk (PL);
JEWARTOWSKI MARCIN, Gdańsk (PL); ORŁOWSKI KAZIMIERZ,
Tczew (PL); PIKAŁA TOMASZ, Święta Lipka (PL); DUDEK
PRZEMYSŁAW, Reszel (PL)
(73) REMA SPÓŁKA AKCYJNA, Reszel (PL)
(54) Sposób górnego odprowadzania wiórów z przestrzeni roboczej
pilarki tarczowej zwłaszcza formatowej i obudowa górna układu
odpylania pilarki tarczowej zwłaszcza formatowej
(B1) (11) 234893
(41) 2017 11 20
(51) B28C 5/12 (2006.01)
B28C 5/14 (2006.01)
B28C 7/04 (2006.01)
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B01F 7/02 (2006.01)
E04F 21/08 (2006.01)
(21) 417141 (22)
2016 05 09
(72) WIĘCKOWSKI ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Mieszarka do betonu
(B1) (11) 234858
(41) 2018 11 19
(51) B29B 17/04 (2006.01)
B29C 70/28 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08K 3/26 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01)
(21) 421506 (22)
2017 05 08
(72) DĘBSKI GRZEGORZ, Gdańsk (PL)
(73) ABAY POLYMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu poliolefinowego z recyklingu
(B1) (11) 234883
(41) 2019 10 21
(51) B29C 64/20 (2017.01)
(21) 425153 (22)
2018 04 09
(72) KULICKA KAROLINA, Olsztyn (PL); KULICKI PIOTR,
Nikielkowo (PL)
(73) 3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(54) Drukarka 3D
(B1) (11) 234860
(41) 2019 02 11
(51) B29C 64/236 (2017.01)
(21) 422426 (22)
2017 08 01
(72) KAŁYNIUK PIOTR, Nowy Sącz (PL); BLUKACZ WIKTOR,
Nowy Sącz (PL)
(73) KAŁYNIUK ROMAN WYDAWNICTWO I DRUKARNIA NOVA
SANDEC SPÓŁKA CYWILNA, Nowy Sącz (PL); KAŁYNIUK MARIUSZ
WYDAWNICTWO I DRUKARNIA NOVA SANDEC SPÓŁKA CYWILNA,
Nowy Sącz (PL)
(54) Zespół napędowy, zwłaszcza drukarki przestrzennej
(B1) (11) 234896
(41) 2017 12 18
(51) B29C 70/48 (2006.01)
B29C 70/06 (2006.01)
B32B 9/02 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
B32B 5/28 (2006.01)
B32B 37/10 (2006.01)
(21) 417529 (22)
2016 06 10
(72) WAWRZASZEK PIOTR, Bielsko-Biała (PL); GRYGNY SŁAWOMIR,
Andrychów (PL); KŁUSAK MARCIN, Żywiec (PL)
(73) WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału kompozytowego dla/do kabin
samochodów specjalnych
(B1) (11) 234843
(41) 2018 01 03
(51) B60C 5/20 (2006.01)
B60C 17/01 (2006.01)
B60C 7/12 (2006.01)
(21) 417721 (22)
2016 06 24
(72) PALUTKIEWICZ PAWEŁ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Opona do kół pojazdu

Nr 4/2020

(B1) (11) 234833
(41) 2016 09 12
(51) B60N 2/28 (2006.01)
B60N 2/42 (2006.01)
B60R 21/01 (2006.01)
B60R 22/195 (2006.01)
(21) 413019 (22)
2015 07 03
(72) MUSZYŃSKI ANDRZEJ, Szeligi (PL); MUSZYŃSKI ARTUR,
Szeligi (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa (PL);
IDAP TECHNOLOGY, Warszawa (PL)
(54) Fotelik bezpieczeństwa dla dziecka
(B1) (11) 234866
(41) 2019 07 15
(51) B60P 7/13 (2006.01)
B62D 27/06 (2006.01)
(21) 424264 (22)
2018 01 12
(72) SŁUSZKO CIAPIŃSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) KORPORACJA BUDOWLANO-HANDLOWA AKORD HERNAS,
KOMOROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(54) Złącze mechaniczne z wielostopniowym zabezpieczeniem
(B1) (11) 234835
(41) 2018 06 04
(51) B60R 19/18 (2006.01)
B60R 19/02 (2006.01)
(21) 419606 (22)
2016 11 25
(72) MUSZYŃSKI ANDRZEJ, Szeligi (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa (PL)
(54) Inteligentny absorber
(B1) (11) 234859
(41) 2018 11 19
(51) B60R 25/00 (2013.01)
B62H 5/00 (2006.01)
E05B 71/00 (2006.01)
(21) 421601 (22)
2017 05 15
(72) WIŚNIEWSKI JAN HENRYK, Warszawa (PL)
(73) WIŚNIEWSKI JAN HENRYK, Warszawa (PL)
(54) Zapięcie
(B1) (11) 234855
(41) 2018 06 18
(51) B61G 5/02 (2006.01)
B61F 3/12 (2006.01)
B61F 5/16 (2006.01)
(21) 419774 (22)
2016 12 12
(72) MICHALAK DARIUSZ ANDRZEJ, Puszczykowo (PL)
(73) SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA,
Bolechowo-Osiedle (PL)
(54) Moduł połączenia skrzyń wagonu pojazdu szynowego, zwłaszcza do tramwajów niskopodłogowych
(B1) (11) 234894
(41) 2016 11 07
(51) B61J 3/06 (2006.01)
B61J 3/12 (2006.01)
B61J 1/12 (2006.01)
(21) 412199 (22)
2015 04 30
(72) WOŹNICA JAN, Tarnowskie Góry (PL); HABIERA WIESŁAW,
Mysłowice (PL); WRÓBEL BOGUSŁAW, Łazy (PL); WINEK SEBASTIAN,
Czeladź (PL)
(73) HPH-HUTMASZPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(54) Zespół wózka bocznego wyprowadzającego wagon z wywrotnicy
(B1) (11) 234895
(41) 2016 11 07
(51) B61J 3/06 (2006.01)
B61J 3/12 (2006.01)
B61J 1/12 (2006.01)
(21) 412200 (22)
2015 04 30
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(72) WOŹNICA JAN, Tarnowskie Góry (PL); HABIERA WIESŁAW,
Mysłowice (PL); WRÓBEL BOGUSŁAW, Łazy (PL); WINEK SEBASTIAN,
Czeladź (PL)
(73) HPH-HUTMASZPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(54) Zespół wózka środkowego wprowadzająco-pozycjonującego
wagon na wywrotnicy
(B1) (11) 234809
(41) 2018 09 24
(51) B63C 11/32 (2006.01)
A62B 7/08 (2006.01)
A61M 16/08 (2006.01)
(21) 420896 (22)
2017 03 20
(72) KŁOS RYSZARD, Reda (PL); CZARNECKI RYSZARD, Warszawa (PL)
(73) CZARNECKI RYSZARD, Warszawa (PL); KŁOS RYSZARD, Reda (PL)
(54) Urządzenie mechaniczne do skrócenia czasu odsycania
(B1) (11) 234830
(41) 2019 09 09
(51) B65B 1/06 (2006.01)
(21) 424777 (22)
2018 03 06
(72) GROTH HENRYK, Gdańsk (PL); GROTH SEBASTIAN, Gdańsk (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKOWO-USŁUGOWE
SIARK-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do jednostkowania materiałów masowych
(B1) (11) 234897
(41) 2018 01 03
(51) B65D 1/22 (2006.01)
B65D 81/28 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 31/08 (2006.01)
C08L 25/06 (2006.01)
(21) 417708 (22)
2016 06 24
(72) ORLIKOWSKI JERZY, Sopot (PL)
(73) ORPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot (PL)
(54) Tworzywo sztuczne i pojemnik z tworzywa sztucznego
(B1) (11) 234865
(41) 2019 07 01
(51) B65D 5/42 (2006.01)
B65D 5/54 (2006.01)
(21) 423986 (22)
2017 12 21
(72) MITUŁA MARCIN, Krępsko (PL)
(73) MONDI WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mszczonów (PL)
(54) Wykrój pudełka oraz sposób zautomatyzowanego formowania
pudełka z wykroju
(B1) (11) 234800
(41) 2019 09 23
(51) B65G 37/02 (2006.01)
C23D 3/00 (2006.01)
(21) 424915 (22)
2018 03 16
(72) STEPANIUK KRZYSZTOF, Radawiec Duży (PL); SZWAST ARTUR,
Lublin (PL)
(73) ROTOR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motycz (PL)
(54) Instalacja do emaliowania blach grzewczych obrotowych podgrzewaczy powietrza i spalin
(B1) (11) 234802
(41) 2017 10 09
(51) C01B 17/88 (2006.01)
C01B 17/94 (2006.01)
C01B 21/46 (2006.01)
(21) 416787 (22)
2016 04 08
(72) KRASODOMSKI WOJCIECH, Kraków (PL); MAZELA WOJCIECH,
Kraków (PL); ZIEMIAŃSKI LESZEK, Kraków (PL); ŻAK GRAŻYNA,
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Brzączowice (PL); PAJDA MICHAŁ, Kraków (PL); OLEKSIK JOANNA,
Więckowice (PL); BRACISIEWICZ ELŻBIETA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób oczyszczania odpadowego kwasu siarkowego
(B1) (11) 234842
(41) 2017 03 27
(51) C02F 9/04 (2006.01)
C02F 9/02 (2006.01)
(21) 414105 (22)
2015 09 22
(72) JABŁOŃSKA BEATA, Częstochowa (PL); SIEDLECKA EWA,
Częstochowa (PL); KUSIAK MAGDALENA, Radomsko (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych opornych na biodegradację
(B1) (11) 234854
(41) 2017 01 30
(51) C04B 28/04 (2006.01)
(21) 418375 (22)
2016 08 17
(72) DANILUK ELŻBIETA, Warszawa (PL); STANKIEWICZ JAROSŁAW,
Warszawa (PL)
(73) PATER FIRMA A. E. DANILUK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Płyta betonowa
(B1) (11) 234786
(41) 2015 09 28
(51) C04B 28/24 (2006.01)
C04B 28/26 (2006.01)
C04B 14/22 (2006.01)
(21) 407551 (22)
2014 03 18
(72) KOŁODZIEJ ŁUKASZ, Jasło (PL); DEJA JAN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Spoiwo szklano-alkaliczne
(B1) (11) 234789
(41) 2016 12 19
(51) C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/18 (2006.01)
C04B 35/66 (2006.01)
(21) 412694 (22)
2015 06 12
(72) DUL KRZYSZTOF, Kraków (PL); MADEJ DOMINIKA, Skała (PL);
SZCZERBA JACEK, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania monolitycznego glinokrzemianowego
wyłożenia ogniotrwałego urządzeń cieplnych
(B1) (11) 234790
(41) 2016 12 19
(51) C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/18 (2006.01)
C04B 35/66 (2006.01)
(21) 412695 (22)
2015 06 12
(72) DUL KRZYSZTOF, Kraków (PL); MADEJ DOMINIKA, Skała (PL);
SZCZERBA JACEK, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania kształtek glinokrzemianowych na ogniotrwałe wyłożenia urządzeń cieplnych
(B1) (11) 234879
(41) 2019 08 12
(51) C04B 35/14 (2006.01)
C01B 33/14 (2006.01)
C08K 5/103 (2006.01)
(21) 424425 (22)
2018 01 30
(72) ORAWIEC MARCIN, Łódź (PL); KACZOROWSKI MARCIN,
Warszawa (PL); ROKICKI GABRIEL, Warszawa (PL); SZAFRAN
MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); ANTOSIK AGNIESZKA, Nidzica (PL);
FALKOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); ŻUROWSKI RADOSŁAW,
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Warszawa (PL); GŁUSZEK MAŁGORZATA, Warszawa (PL);
LEONOWICZ MARCIN, Warszawa (PL); WIERZBICKI ŁUKASZ,
Ciechanów (PL); NAKONIECZNA PAULINA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Modyfikowana dylatancyjna zawiesina ceramiczna
(B1) (11) 234787
(41) 2016 12 19
(51) C04B 35/035 (2006.01)
C04B 35/04 (2006.01)
C04B 35/66 (2006.01)
(21) 412692 (22)
2015 06 12
(72) DUL KRZYSZTOF, Kraków (PL); MADEJ DOMINIKA, Skała (PL);
SZCZERBA JACEK, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania monolitycznego zasadowego wyłożenia
ogniotrwałego urządzeń cieplnych, zawierającego powyżej 7% C
(B1) (11) 234788
(41) 2016 12 19
(51) C04B 35/035 (2006.01)
C04B 35/04 (2006.01)
C04B 35/66 (2006.01)
(21) 412693 (22)
2015 06 12
(72) DUL KRZYSZTOF, Kraków (PL); MADEJ DOMINIKA, Skała (PL);
SZCZERBA JACEK, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania kształtek zasadowych zawierających powyżej 7% C na ogniotrwałe wyłożenia urządzeń cieplnych
(B1) (11) 234873
(41) 2017 06 05
(51) C04B 38/02 (2006.01)
C04B 38/10 (2006.01)
(21) 414951 (22)
2015 11 25
(72) TEUS HENRYK, Bytów (PL); ŁOSIŃSKI RYSZARD, Bytów (PL);
ŁASKAWIEC KATARZYNA, Warszawa (PL); PŁOTEK WIESŁAW,
Bytów (PL); KLEINSCHMIDT EDWARD, Lipusz (PL); LANGOWSKA
MONIKA, Bytów (PL); DRAB ROMAN, Rzepnica (PL)
(73) PREFABET-OSŁAWA DĄBROWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Osława Dąbrowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania bloczków budowlanych o zmniejszonej
gęstości objętościowej i zwiększonej izolacyjności cieplnej z betonu
komórkowego
(B1) (11) 234851
(41) 2017 11 20
(51) C05F 15/00 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 417227 (22)
2016 05 15
(72) ŚLUSARCZYK JERZY, Poznań (PL); DIATTA JEAN, Poznań (PL);
KACZMAREK SŁAWOMIR, Poznań (PL); MAKIEŁA JACEK, Poznań (PL)
(73) ŚLUSARCZYK JERZY, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania środka do poprawy własności gleby
(B1) (11) 234884
(41) 2019 11 04
(51) C07C 211/62 (2006.01)
A01N 65/00 (2009.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 425314 (22)
2018 04 23
(72) GOŁĘBIEWSKI WIESŁAW MAREK, Warszawa (PL); GUCMA
MIROSŁAW, Nowy Dwór Mazowiecki (PL); ŻELECHOWSKI
KRZYSZTOF, Łomianki (PL); KRAWCZYK MARIA, Warszawa (PL);
MICHALCZYK ALICJA, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU
ORGANICZNEGO, Warszawa (PL)
(54) Pochodne czwartorzędowych soli amoniowych z funkcją terpenową i ich zastosowanie

Nr 4/2020

(B1) (11) 234817
(41) 2015 10 26
(51) C07D 333/10 (2006.01)
C07D 333/06 (2006.01)
C08G 61/02 (2006.01)
(21) 407883 (22)
2014 04 14
(72) STOLARCZYK AGNIESZKA, Piekary Śląskie (PL); TURCZYN
ROMAN, Gliwice (PL); JANUSZKIEWICZ-KALENIAK ANNA,
Katowice (PL); KĘPSKA KINGA, Sławków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału membranowego zdolnego
do selektywnego rozdziału azotu od tlenu oraz zastosowanie regioregularnego poli(3-heksylotiofenu) do wytwarzania membran
(B1) (11) 234822
(41) 2018 09 24
(51) C07D 471/04 (2006.01)
(21) 420845 (22)
2017 03 14
(72) JAŚKOWSKA JOLANTA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania trazodonu
(B1) (11) 234849
(41) 2016 07 04
(51) C07F 7/04 (2006.01)
C07F 5/04 (2006.01)
C07F 1/02 (2006.01)
C07F 1/04 (2006.01)
C07F 1/06 (2006.01)
(21) 410847 (22)
2014 12 31
(72) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce (PL); SZCZEPANIAK ELWIRA,
Kielce (PL); SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce (PL); SZCZEPANIAK
DOMINIKA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK MONIKA, Kielce (PL)
(73) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce (PL); SZCZEPANIAK ELWIRA,
Kielce (PL); SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce (PL); SZCZEPANIAK
DOMINIKA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK MONIKA, Kielce (PL)
(54) Kompleksy biologicznie aktywnego kwasu ortokrzemowego
z organicznym borem i sposób otrzymywania kompleksów biologicznie aktywnego kwasu ortokrzemowego z organicznym borem
(B1) (11) 234805
(41) 2017 12 04
(51) C07F 7/30 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
(21) 421840 (22)
2017 06 08
(72) KAŹMIERCZAK JOANNA, Stęszew (PL); HRECZYCHO
GRZEGORZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań (PL)
(54) Germano-funkcjonalizowane trójpodstawione trigermoksysilseskwioksany o strukturze niedomkniętej klatki oraz metoda
otrzymywania germano-funkcjonalizowanych trójpodstawionych
triigermoksysilseskwioksanów o strukturze niedomkniętej klatki
(B1) (11) 234806
(41) 2017 12 04
(51) C07F 7/30 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
(21) 421842 (22)
2017 06 08
(72) KAŹMIERCZAK JOANNA, Stęszew (PL); HRECZYCHO
GRZEGORZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań (PL)
(54) Pochodne silseskwioksanów o strukturze całkowicie skondensowanej klatki i wbudowanym atomie germanu w krawędź klatki
oraz sposób otrzymywania pochodnych silseskwioksanów o strukturze całkowicie skondensowanej klatki i wbudowanym atomie
germanu w krawędź klatki
(B1) (11) 234794
(41) 2018 02 12
(51) C07F 9/30 (2006.01)
(21) 422573 (22)
2017 08 16
(72) SOROKA MIROSŁAW, Wrocław (PL); BROL ANNA,
Boronów (PL); STALA ŁUKASZ, Bełchatów (PL); JAGUSIAK BARTOSZ,
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Kolonia Grabostów (PL); KLOCKAR-CIEPACZ MAGDALENA,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kwas 3-[bis(hydroksyfosfinylometylo)aminometylo)-3,5,5-tri
metylocykloheksyloaminobis(metylofosfinowy) oraz sposób jego
wytwarzania
(B1) (11) 234781
(41) 2018 01 15
(51) C07K 14/78 (2006.01)
C07K 1/14 (2006.01)
C07K 14/46 (2006.01)
C08H 1/06 (2006.01)
(21) 417930 (22)
2016 07 12
(72) SIEMASZKO-PRZYBYLSKA KRYSTYNA, Rumia (PL); PRZYBYLSKI
PIOTR, Rumia (PL)
(73) SIEMASZKO-PRZYBYLSKA KRYSTYNA, Rumia (PL); PRZYBYLSKI
PIOTR, Rumia (PL)
(54) Sposób otrzymywania tropokolagenu ze źródeł naturalnych,
którymi są skóry ryb słodko i słonowodnych
(B1) (11) 234874
(41) 2017 07 03
(51) C07K 16/22 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 415392 (22)
2015 12 28
(72) BZOWSKA MONIKA, Kraków (PL); KULESZA MAŁGORZATA,
Pruszków (PL); MĘŻYK-KOPEĆ RENATA, Kraków (PL); KLAUS
TOMASZ, Brzesko (PL); WYROBA BARBARA, Kraków (PL); BERETA
JOANNA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Przeciwciało formatu scFv, stanowiące inhibitor białka VEGF-C
oraz jego zastosowanie
(B1) (11) 234828
(41) 2019 05 20
(51) C08G 63/78 (2006.01)
C08G 63/85 (2006.01)
C08G 63/90 (2006.01)
C08G 63/668 (2006.01)
(21) 423453 (22)
2017 11 15
(72) BARTMAN MARCIN, Wrocław (PL); SZCZEPANIAK PAULINA,
Brzeg Dolny (PL); WESOŁOWSKA-PIĘTAK ANGELIKA, Wrocław (PL);
BAŃKOWSKI BARTOSZ, Wrocław (PL)
(73) PCC MCAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny (PL)
(54) Sposób otrzymywania nisko-i/lub średniocząsteczkowych
polimerowych związków powierzchniowo-czynnych o określonej
równowadze hydrofilowo-lipofilowej
(B1) (11) 234795
(41) 2018 02 12
(51) C08G 79/04 (2006.01)
C08G 73/00 (2006.01)
(21) 422574 (22)
2017 08 16
(72) SOROKA MIROSŁAW, Wrocław (PL); BROL ANNA,
Boronów (PL); STALA ŁUKASZ, Bełchatów (PL); JAGUSIAK BARTOSZ,
Kolonia Grabostów (PL); KLOCKAR-CIEPACZ MAGDALENA,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Poliamfolity pochodne kwasu dimetylofosfinowego i 5-amino-1,3,3-trimetylocykloheksanometanaminy oraz sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 234834
(41) 2015 01 19
(51) C08J 9/26 (2006.01)
C08J 9/28 (2006.01)
C08K 7/24 (2006.01)
C01F 11/18 (2006.01)
(21) 404644
(22)
2013 07 11
(72) BINIAŚ WŁODZIMIERZ, Czechowice-Dziedzice (PL); BINIAŚ
DOROTA, Czechowice-Dziedzice (PL); JANICKI JAROSŁAW,
Bielsko-Biała (PL)
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(73) PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania materiału mikroporowatego o ciągłej
mikro i nanoporowatej strukturze oraz materiał mikroporowaty
otrzymany tym sposobem
(B1) (11) 234853
(41) 2018 02 12
(51) C10M 129/52 (2006.01)
(21) 418222 (22)
2016 08 05
(72) GAWRYLAK PAWEŁ, Jastrzębie (PL); MARSZAŁEK ANETA,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(73) TEDEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Preparat smarowy
(B1) (11) 234825
(41) 2019 01 14
(51) C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
(21) 422142 (22)
2017 07 07
(72) SORDON SANDRA, Komprachcice (PL); POPŁOŃSKI
JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL); TRONINA TOMASZ,
Międzybórz (PL); HUSZCZA EWA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania 7-O-β-D-glukopiranozylo-3’,4’,5trihydroksyflawanonu
(B1) (11) 234826
(41) 2019 01 14
(51) C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
(21) 422146 (22)
2017 07 07
(72) SORDON SANDRA, Komprachcice (PL); POPŁOŃSKI
JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL); TRONINA TOMASZ,
Międzybórz (PL); HUSZCZA EWA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania mieszaniny 3’-O-β-D-glukopiranozylo5,7-dihydroksy-4’-metoksyflawanonu i 7-O-β-D-glukopiranozylo3’,5-dihydroksy-4’-metoksyflawanonu
(B1) (11) 234898
(41) 2018 01 15
(51) C12Q 1/6888 (2018.01)
(21) 417948 (22)
2016 07 13
(72) ZAWISTOWSKA-DENIZIAK ANNA, Legionowo (PL); MŁOCICKI
DANIEL, Warszawa (PL)
(73) ZAWISTOWSKA-DENIZIAK ANNA, Legionowo (PL); INSTYTUT
PARAZYTOLOGII IM. WITOLDA STEFAŃSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sekwencje oligonukleotydów oraz ich zastosowanie, sposób
wykrywania obecności DNA pasożyta we krwi oraz zestaw
(B1) (11) 234785
(41) 2019 05 20
(51) C21D 8/00 (2006.01)
B21H 7/00 (2006.01)
B21H 7/14 (2006.01)
B21K 19/00 (2006.01)
A01B 15/16 (2006.01)
A01B 21/08 (2006.01)
(21) 423366 (22)
2017 11 06
(72) WIKTOROWICZ JAN, Bukowiec Opoczyński (PL)
(73) AGRO-WIKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno (PL)
(54) Sposób wytwarzania talerzy do agregatów uprawowych
(B1) (11) 234892
(41) 2016 03 14
(51) C22B 11/00 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
C08K 5/05 (2006.01)
C22B 9/02 (2006.01)
(21) 409376 (22)
2014 09 05
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(72) KWOLEK PRZEMYSŁAW, Markowa (PL); WOJNICKI MAREK,
Gnojnik (PL); LUTY-BŁOCHO MAGDALENA, Mogilany (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób rozdziału platyny i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe
(B1) (11) 234793
(41) 2019 01 02
(51) C22C 1/08 (2006.01)
C22C 33/08 (2006.01)
(21) 422011 (22)
2017 06 24
(72) GÓRNY MARCIN, Kraków (PL); KAWALEC MAGDALENA,
Brzoskwinia (PL); SIKORA GABRIELA, Gilowice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób modyfikowania struktury pierwotnej żeliwa z grafitem
wermikularnym na odlewy cienkościenne
(B1) (11) 234845
(41) 2019 12 02
(51) C22C 45/02 (2006.01)
(21) 425730 (22)
2018 05 25
(72) NABIAŁEK MARCIN, Częstochowa (PL); SZOTA MICHAŁ,
Częstochowa (PL); OŹGA KATARZYNA, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Amorficzny stop objętościowy
(B1) (11) 234846
(41) 2019 12 02
(51) C22C 45/02 (2006.01)
(21) 425731 (22)
2018 05 25
(72) NABIAŁEK MARCIN, Częstochowa (PL); SZOTA MICHAŁ,
Częstochowa (PL); BŁOCH KATARZYNA, Cykarzew Północny (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Amorficzny stop objętościowy
(B1) (11) 234791
(41) 2017 10 23
(51) C25D 5/54 (2006.01)
C25D 3/38 (2006.01)
C04B 35/524 (2006.01)
H01M 4/96 (2006.01)
(21) 416941 (22)
2016 04 22
(72) WRÓBEL KAMIL, Warszawa (PL); CZERWIŃSKI ANDRZEJ,
Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII
PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób galwanicznego pokrywania miedzią usieciowanych
przewodzących matryc węglowych
(B1) (11) 234870
(41) 2015 05 25
(51) D06M 13/335 (2006.01)
D06M 15/61 (2006.01)
C09D 5/24 (2006.01)
(21) 406129 (22)
2013 11 19
(72) STEMPIEŃ ZBIGNIEW, Łódź (PL); RYBICKI TOMASZ, Łódź (PL);
RYBICKI EDWARD, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób nadawania właściwości elektroprzewodzących i antystatycznych płaskim wyrobom włókienniczym z włókien celulozowych, syntetycznych oraz ich mieszanek z włóknami celulozowymi,
przy użyciu polianiliny
(B1) (11) 234871
(41) 2016 12 19
(51) D06M 15/643 (2006.01)
(21) 412724 (22)
2015 06 15
(72) ZUZEL ANNA, Lubliniec (PL)
(73) LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec (PL)
(54) Kompozyt włókninowy i sposób wytwarzania kompozytu włókninowego
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(B1) (11) 234844
(41) 2019 04 23
(51) E04C 2/08 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04B 2/58 (2006.01)
(21) 423102 (22)
2017 10 09
(72) MAJOR MACIEJ, Częstochowa (PL); KALINOWSKI JAROSŁAW,
Częstochowa (PL); KOSIŃ MARIUSZ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Wkładka usztywniająca, zwłaszcza cienkościennych profili
typu C
(B1) (11) 234827
(41) 2019 03 11
(51) E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/09 (2006.01)
(21) 422699 (22)
2017 08 30
(72) KUBICA JAN, Świerklaniec (PL); HULIMKA JACEK, Gliwice (PL);
KAŁUŻA MARTA, Tarnowskie Góry (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); MOSTOSTAL
ZABRZE GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice (PL)
(54) Prefabrykat elewacyjny
(B1) (11) 234899
(41) 2018 04 23
(51) E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04F 13/26 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
(21) 419119 (22)
2016 10 14
(72) HULEWICZ ROBERT, Warszawa (PL)
(73) BSP BRACKET SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Zespół podkonstrukcji pasywnej i sposób montażu za pomocą
tegoż zespołu elewacji wentylowanych
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 234847
(41) 2009 07 20
E04F 19/04 (2006.01)
384228 (22)
2008 01 09
KOZERA ALEKSANDER, Kielce (PL)
BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
Zapinka mocująca cokołowej listwy przypodłogowej

(B1) (11) 234829
(41) 2019 08 12
(51) E05F 5/02 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
B65D 90/10 (2006.01)
H04B 3/46 (2015.01)
(21) 424444 (22)
2018 01 31
(72) KOWALSKI DARIUSZ, Lublin (PL); KOWALSKA BEATA,
Lublin (PL); TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK BARBARA,
Głogów Małopolski (PL); SUCHORAB PAWEŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL); POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Czujnik obecności pokrywy
(B1) (11) 234850
(41) 2017 03 13
(51) F02B 75/32 (2006.01)
F02B 43/00 (2006.01)
C01B 3/00 (2006.01)
(21) 413737 (22)
2015 08 31
(72) GAJ-JABŁOŃSKI WOJCIECH, Krzeszowice (PL)
(73) GAJ-JABŁOŃSKI WOJCIECH, Krzeszowice (PL)
(54) Przeciwbieżny silnik spalinowy na paliwo wodorowe z liniowym
ruchem drążków popychaczy tłoków oraz korbowodowy zespół
sprzęgający tłoki w tym silniku
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(B1) (11) 234823
(41) 2018 12 17
(51) F02M 55/02 (2006.01)
F02M 41/08 (2006.01)
(21) 421890 (22)
2017 06 13
(72) OSIPOWICZ TOMASZ, Szczecin (PL); ABRAMEK KAROL,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Akumulator wysokiego ciśnienia systemu Common Rail
(B1) (11) 234799
(41) 2019 07 29
(51) F03C 2/30 (2006.01)
F04C 2/30 (2006.01)
(21) 424364 (22)
2018 01 24
(72) ŚLIWIŃSKI PAWEŁ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Silnik hydrauliczny satelitowy
(B1) (11) 234875
(41) 2018 03 26
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/42 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 418800 (22)
2016 09 22
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); HORAK WOJCIECH,
Biadoliny Radłowskie (PL); BOŻEK ESTERA, Oświęcim (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną dla wału wysokoobrotowego
(B1) (11) 234876
(41) 2018 04 09
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 418867 (22)
2016 09 27
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); HORAK WOJCIECH,
Biadoliny Radłowskie (PL); BOŻEK ESTERA, Oświęcim (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przepust wału z uszczelnieniem ferromagnetycznym
(B1) (11) 234877
(41) 2018 04 09
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/16 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 418958 (22)
2016 09 30
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF,
Kraków (PL); KLUCZNY ADRIAN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wałów
obrotowych
(B1) (11) 234878
(41) 2018 06 18
(51) F04F 10/02 (2006.01)
F04F 10/00 (2006.01)
E03F 5/20 (2006.01)
(21) 419777 (22)
2016 12 12
(72) BAJKOWSKI SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Układ bezpiecznego poboru wody
(B1) (11) 234784
(41) 2018 09 10
(51) F15B 15/28 (2006.01)
G01B 7/04 (2006.01)

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

13

G01B 21/30 (2006.01)
G01D 5/54 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G06M 1/274 (2006.01)
424840 (22)
2018 03 09
PRZYSTUPA KRZYSZTOF, Miłocin (PL)
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
Siłownik

(B1) (11) 234810
(41) 2016 02 15
(51) F16B 33/06 (2006.01)
B05B 13/02 (2006.01)
B05C 5/00 (2006.01)
(21) 409152 (22)
2014 08 11
(72) PIASECKI MARCIN, Katowice (PL); KOPCIŃSKI ANDRZEJ,
Kraków (PL); KOPCIŃSKI SŁAWOMIR, Kraków (PL); KOPCIŃSKI
DOMINIK, Kraków (PL)
(73) GALFA OT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaniów (PL)
(54) Urządzenie do nanoszenia powłok preaplikowanych na elementy złączne
(B1) (11) 234836
(41) 2017 09 11
(51) F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/32 (2016.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 416362 (22)
2016 03 02
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF,
Kraków (PL); PRZENZAK ESTERA, Oświęcim (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych
(B1) (11) 234782
(41) 2017 02 13
(51) F22B 1/18 (2006.01)
(21) 416147 (22)
2016 02 16
(72) STAŃCZYK KRZYSZTOF, Gliwice (PL); MOCEK PIOTR,
Zabrze (PL); JEDRYSIK EUGENIUSZ, Tychy (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób spalania ciśnieniowego gazów z procesów zgazowania
węgli
(B1) (11) 234783
(41) 2018 10 08
(51) F23B 10/00 (2011.01)
(21) 421209 (22)
2017 04 05
(72) CZAKIERT TOMASZ, Częstochowa (PL); IDZIAK KAMIL,
Wancerzów (PL); ŻYŁKA ANNA, Bieżeń (PL); KRZYWAŃSKI
JAROSŁAW, Częstochowa (PL); KULICKI KRZYSZTOF,
Częstochowa (PL); JANKOWSKA SYLWIA, Częstochowa (PL);
NOWAK WOJCIECH, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Reaktor do spalania paliw stałych w pętli chemicznej
(B1) (11) 234841
(41) 2019 07 29
(51) F24D 3/16 (2006.01)
F24S 25/60 (2018.01)
H02S 20/22 (2014.01)
(21) 425026 (22)
2018 03 26
(72) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(73) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(54) Sposób łączenia paneli za pomocą łoży nośnych sprzęgających
(B1) (11) 234814
(41) 2019 03 11
(51) F26B 3/00 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
F26B 3/28 (2006.01)
F26B 7/00 (2006.01)
(21) 422748 (22)
2017 09 05
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(72) NIEMIEC WITOLD, Rzeszów (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ,
Bratkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Suszarnia do objętościowych płodów rolnych
(B1) (11) 234861
(41) 2019 03 11
(51) F28D 9/00 (2006.01)
F28F 3/04 (2006.01)
F28F 3/08 (2006.01)
(21) 422669 (22)
2017 08 28
(72) PAWLAK GRZEGORZ, Radom (PL); SŁYK MACIEJ ŁUKASZ,
Radom (PL); MAJ JOANNA, Radom (PL)
(73) DUNCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(54) Cienkościenny płytowy wymiennik ciepła oraz zespół cienkościennych płyt wymiennikowych do takiego wymiennika
(B1) (11) 234838
(41) 2019 01 14
(51) F28D 20/02 (2006.01)
F28F 1/32 (2006.01)
(21) 422127 (22)
2017 07 05
(72) PIETROWICZ SŁAWOMIR, Wrocław (PL); BŁASIAK
PRZEMYSŁAW, Osada Leśna (PL); CZAJKOWSKI CEZARY,
Wrocław (PL); NOWAK ANDRZEJ, Starachowice (PL); RAK JÓZEF,
Zielona Góra (PL); ŻURAW AGNIESZKA, Wrocław (PL); BARYLAK
SZYMON, Ząbkowice Śląskie (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); GLOBIMIX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ząbkowice Śląskie (PL)
(54) Akumulator ze złożem zmiennofazowym
(B1) (11) 234864
(41) 2019 05 20
(51) G01D 3/02 (2006.01)
(21) 423392 (22)
2017 11 08
(72) KAŃTOCH ELIASZ, Kraków (PL); KAŃTOCH ANNA, Kraków (PL)
(73) KAŃTOCH ELIASZ, Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów
(B1) (11) 234813
(41) 2018 08 27
(51) G01N 1/24 (2006.01)
G01N 1/26 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
(21) 421286 (22)
2017 04 11
(72) OLEJNIK JANUSZ, Poznań (PL); LEŚNY JACEK, Swadzim (PL);
CHOJNICKI BOGDAN H., Poznań (PL); JUSZCZAK RADOSŁAW,
Suchy Las (PL); URBANIAK MAREK, Poznań (PL); STRÓŻECKI
MARCIN, Rudna (PL); LAMENTOWICZ MARIUSZ,
Murowana Goślina (PL); PASCHILKE KRZYSZTOF, Skórzewo (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Automatyczna samojezdna platforma pomiarowa do pomiarów
wymiany gazów szklarniowych pomiędzy podłożem a atmosferą
oraz do pomiarów charakterystyk spektralnych powierzchni
(B1) (11) 234798
(41) 2019 04 08
(51) G01N 27/30 (2006.01)
G01N 27/401 (2006.01)
(21) 423032 (22)
2017 10 02
(72) WIORA JÓZEF, Staniszcze Małe (PL); WIORA ALICJA,
Staniszcze Małe (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Układ z elektrodą odniesienia z połączeniem ciekłym do pomiarów elektroanalitycznych podpowierzchniowych i głębinowych
(B1) (11) 234839
(41) 2016 08 29
(51) G02B 6/00 (2006.01)
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G02B 6/28 (2006.01)
G02B 6/26 (2006.01)
G02B 6/122 (2006.01)
G02B 6/125 (2006.01)
G02B 6/126 (2006.01)
G02F 1/225 (2006.01)
C03B 37/075 (2006.01)
(21) 411430 (22)
2015 02 28
(72) NAPIERAŁA MAREK, Warszawa (PL); MURAWSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL); PYTEL ANNA, Warszawa (PL); SZOSTKIEWICZ
ŁUKASZ, Toruń (PL); MĄKOWSKA ANNA KATARZYNA,
Kielce (PL); SZYMAŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); OSTROWSKI
ŁUKASZ, Nieporęt (PL); FILIPOWICZ MARTA, Otwock (PL); PAWLIK
KATARZYNA, Warszawa (PL); NASIŁOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) INPHOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sprzęgacz światłowodowy
(B1) (11) 234867
(41) 2019 11 04
(51) G06F 3/041 (2006.01)
G06F 3/044 (2006.01)
G06F 3/048 (2013.01)
G06F 3/0489 (2013.01)
(21) 425385 (22)
2018 04 26
(72) HEJMANOWSKI PIOTR, Poznań (PL)
(73) HEJMANOWSKI PIOTR, Poznań (PL)
(54) Uniwersalny kontroler do sterowania urządzeniami z ekranami
dotykowymi
(B1) (11) 234815
(41) 2018 08 27
(51) G09F 21/04 (2006.01)
B62B 3/14 (2006.01)
G09F 23/06 (2006.01)
(21) 420531 (22)
2017 02 17
(72) SOBCZAK PIOTR, Blizne Jasińskiego (PL); URBAN PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) SOLUTION SCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Jasińskiego (PL)
(54) Elektroniczny wyświetlacz oraz moduł wyświetlacza, zwłaszcza
do wózków
(B1) (11) 234820
(41) 2018 01 15
(51) G21F 9/06 (2006.01)
G21F 9/30 (2006.01)
C03C 1/00 (2006.01)
(21) 417953 (22)
2016 07 14
(72) SIWEK MAŁGORZATA, Pilawa (PL); CHMIELEWSKA-ŚMIETANKO
DAGMARA, Czosnów (PL); WOJTOWICZ PATRYK, Warszawa (PL);
ŁADA WIESŁAWA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób witryfikacji zużytych sorbentów z wbudowanymi
w ich strukturę wysokoaktywnymi pierwiastkami metodą zol-żel
(B1) (11) 234886
(41) 2019 12 02
(51) H05K 5/00 (2006.01)
H01M 2/02 (2006.01)
H01M 2/10 (2006.01)
H01M 2/14 (2006.01)
(21) 425771 (22)
2018 05 29
(72) TRZCIŃSKI DANIEL, Zebrzydowice (PL); CISZEK TOMASZ,
Gliwice (PL); PALENGA MATEUSZ, Kozłów (PL); RURAŃSKI ADAM,
Tarnowskie Góry (PL); RECLIK DANIEL, Świętochłowice (PL);
FATYGA MATEUSZ, Knurów (PL)
(73) BMZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Moduł bateryjny
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INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01B 15/16 (2006.01)
A01B 21/08 (2006.01)
A01D 41/12 (2006.01)
A01K 49/00 (2006.01)
A01K 47/00 (2006.01)
A01N 65/00 (2009.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/15 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A47B 11/00 (2006.01)
A47B 11/00 (2006.01)
A47C 1/024 (2006.01)
A47C 3/025 (2006.01)
A47C 1/024 (2006.01)
A47C 3/025 (2006.01)
A47K 10/16 (2006.01)
A47K 10/16 (2006.01)
A61B 17/3209 (2006.01)
A61B 5/151 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
A61G 7/10 (2006.01)
A61K 31/045 (2006.01)
A61K 36/752 (2006.01)
A61K 9/72 (2006.01)
A61K 31/522 (2006.01)
A61K 33/26 (2006.01)
A61K 31/785 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A61K 31/785 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A61K 35/56 (2015.01)
A61K 38/21 (2006.01)
A61K 47/50 (2017.01)
A61K 47/30 (2006.01)
A61L 27/04 (2006.01)
A61M 16/08 (2006.01)
A61P 25/26 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
A61P 3/02 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A62B 7/08 (2006.01)
B01D 21/08 (2006.01)
B01D 53/60 (2006.01)
B01D 53/64 (2006.01)
B01D 53/60 (2006.01)
B01D 53/75 (2006.01)
B01D 53/75 (2006.01)
B01D 65/00 (2006.01)
B01D 53/68 (2006.01)

234785*
234785*
234807
234880
234880*
234884*
234884*
234848
234848*
234848*
234848*
234848*
234872*
234803
234804
234796
234796*
234797
234797*
234832
234831
234889
234889*
234868
234862
234872
234872*
234872*
234840
234840*
234887
234887*
234888
234888*
234801
234811
234811*
234811*
234818
234809*
234872*
234872*
234840*
234840*
234887*
234888*
234801*
234874*
234809*
234824
234869
234869*
234890
234856
234857
234816
234900*

B01D 53/64 (2006.01)
B01F 7/02 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B05B 13/02 (2006.01)
B05C 5/00 (2006.01)
B05D 1/02 (2006.01)
B05D 1/38 (2006.01)
B05D 3/12 (2006.01)
B05D 1/18 (2006.01)
B05D 3/06 (2006.01)
B09B 5/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 5/00 (2006.01)
B21H 7/00 (2006.01)
B21H 7/14 (2006.01)
B21K 19/00 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
B22D 27/04 (2006.01)
B22D 41/00 (2006.01)
B22D 19/08 (2006.01)
B22D 11/00 (2006.01)
B23K 26/073 (2006.01)
B23K 11/24 (2006.01)
B23K 11/25 (2006.01)
B23P 9/04 (2006.01)
B23Q 11/00 (2006.01)
B24B 39/04 (2006.01)
B27B 29/00 (2006.01)
B27B 31/00 (2006.01)
B27D 1/04 (2006.01)
B27G 19/02 (2006.01)
B28C 5/12 (2006.01)
B28C 5/14 (2006.01)
B28C 7/04 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
B29C 70/28 (2006.01)
B29C 64/20 (2017.01)
B29C 64/236 (2017.01)
B29C 70/48 (2006.01)
B29C 70/06 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
B32B 5/16 (2006.01)
B32B 37/00 (2006.01)
B32B 9/02 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
B32B 5/28 (2006.01)
B32B 37/10 (2006.01)
B60C 5/20 (2006.01)
B60C 17/01 (2006.01)
B60C 7/12 (2006.01)
B60N 2/68 (2006.01)
B60N 2/68 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
B60N 2/42 (2006.01)
B60P 7/13 (2006.01)

234900*
234893*
234808
234810*
234810*
234885
234885*
234885*
234812
234891
234808*
234900
234821
234785*
234785*
234785*
234882*
234882
234819
234819*
234819*
234891*
234863
234863*
234837*
234792*
234837
234852
234852*
234881
234792
234893
234893*
234893*
234808*
234858
234858*
234883
234860
234896
234896*
234832*
234831*
234812*
234891*
234896*
234896*
234896*
234896*
234843
234843*
234843*
234796*
234797*
234833
234833*
234866

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

B60R 21/01 (2006.01)
B60R 22/195 (2006.01)
B60R 19/18 (2006.01)
B60R 19/02 (2006.01)
B60R 25/00 (2013.01)
B61F 3/12 (2006.01)
B61F 5/16 (2006.01)
B61G 5/02 (2006.01)
B61J 3/06 (2006.01)
B61J 3/12 (2006.01)
B61J 1/12 (2006.01)
B61J 3/06 (2006.01)
B61J 3/12 (2006.01)
B61J 1/12 (2006.01)
B62B 3/14 (2006.01)
B62D 27/06 (2006.01)
B62H 5/00 (2006.01)
B63C 11/32 (2006.01)
B65B 1/06 (2006.01)
B65D 1/22 (2006.01)
B65D 81/28 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
B65D 5/54 (2006.01)
B65D 90/10 (2006.01)
B65G 37/02 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 17/88 (2006.01)
C01B 17/94 (2006.01)
C01B 21/46 (2006.01)
C01B 33/14 (2006.01)
C01B 3/00 (2006.01)
C01F 11/18 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
C02F 1/52 (2006.01)
C02F 9/04 (2006.01)
C02F 9/02 (2006.01)
C03B 37/075 (2006.01)
C03C 17/32 (2006.01)
C03C 1/00 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 28/24 (2006.01)
C04B 28/26 (2006.01)
C04B 14/22 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/18 (2006.01)
C04B 35/66 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/18 (2006.01)
C04B 35/66 (2006.01)
C04B 35/14 (2006.01)
C04B 35/035 (2006.01)
C04B 35/04 (2006.01)
C04B 35/66 (2006.01)
C04B 35/035 (2006.01)
C04B 35/04 (2006.01)
C04B 35/66 (2006.01)
C04B 38/02 (2006.01)
C04B 38/10 (2006.01)
C04B 35/524 (2006.01)
C05C 5/02 (2006.01)
C05F 17/02 (2006.01)
C05F 15/00 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)

234833*
234833*
234835
234835*
234859
234855*
234855*
234855
234894
234894*
234894*
234895
234895*
234895*
234815*
234866*
234859*
234809
234830
234897
234897*
234865
234865*
234829*
234800
234812*
234812*
234812*
234812*
234802
234802*
234802*
234879*
234850*
234834*
234892*
234824*
234842
234842*
234839*
234891*
234820*
234854
234786
234786*
234786*
234789
234789*
234789*
234790
234790*
234790*
234879
234787
234787*
234787*
234788
234788*
234788*
234873
234873*
234791*
234890*
234821*
234851
234851*
234851*

C07C 211/62 (2006.01)
C07D 333/10 (2006.01)
C07D 333/06 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07F 7/04 (2006.01)
C07F 5/04 (2006.01)
C07F 1/02 (2006.01)
C07F 1/04 (2006.01)
C07F 1/06 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
C07F 7/21 (2006.01)
C07F 9/30 (2006.01)
C07K 17/00 (2006.01)
C07K 14/78 (2006.01)
C07K 1/14 (2006.01)
C07K 14/46 (2006.01)
C07K 16/22 (2006.01)
C08G 61/02 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)
C08G 63/85 (2006.01)
C08G 63/90 (2006.01)
C08G 63/668 (2006.01)
C08G 79/04 (2006.01)
C08G 73/00 (2006.01)
C08H 1/06 (2006.01)
C08J 7/04 (2020.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08J 9/26 (2006.01)
C08J 9/28 (2006.01)
C08K 3/26 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 5/103 (2006.01)
C08K 7/24 (2006.01)
C08K 5/05 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 31/08 (2006.01)
C08L 25/06 (2006.01)
C09D 5/24 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C10M 129/52 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
C12R 1/65 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
C21D 8/00 (2006.01)
C22B 11/00 (2006.01)
C22B 9/02 (2006.01)
C22C 23/04 (2006.01)
C22C 1/08 (2006.01)
C22C 33/08 (2006.01)
C22C 45/02 (2006.01)
C22C 45/02 (2006.01)
C23D 3/00 (2006.01)
C25D 5/54 (2006.01)
C25D 3/38 (2006.01)
D04H 13/00 (2006.01)
D04H 13/00 (2006.01)
D06M 13/335 (2006.01)
D06M 15/61 (2006.01)

234884
234817
234817*
234822
234849
234849*
234849*
234849*
234849*
234805
234805*
234806
234806*
234794
234811*
234781
234781*
234781*
234874
234817*
234828
234828*
234828*
234828*
234795
234795*
234781*
234891*
234858*
234858*
234834
234834*
234858*
234858*
234858*
234897*
234879*
234834*
234892*
234858*
234897*
234897*
234897*
234897*
234870*
234851*
234853
234825
234826
234898
234825*
234826*
234785
234892
234892*
234818*
234793
234793*
234845
234846
234800*
234791
234791*
234832*
234831*
234870
234870*
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Nr 4/2020

1

2

1

2

1

2

1

2

D06M 15/643 (2006.01)
D21H 27/00 (2006.01)
D21H 27/00 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E03F 5/20 (2006.01)
E04B 2/58 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04C 2/08 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04F 21/08 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/09 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04F 13/26 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
E05B 71/00 (2006.01)
E05F 5/02 (2006.01)
F02B 75/32 (2006.01)
F02B 43/00 (2006.01)
F02M 55/02 (2006.01)
F02M 41/08 (2006.01)
F03C 2/30 (2006.01)
F04C 2/30 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04F 10/02 (2006.01)
F04F 10/00 (2006.01)
F15B 15/28 (2006.01)
F16B 33/06 (2006.01)
F16J 15/42 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/16 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/32 (2016.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F22B 1/18 (2006.01)
F23B 10/00 (2011.01)

234871
234832*
234831*
234829*
234829*
234878*
234844*
234899*
234899*
234844
234844*
234893*
234827
234827*
234899
234899*
234899*
234847
234859*
234829
234850
234850*
234823
234823*
234799
234799*
234875
234876
234877
234878
234878*
234784
234810
234875*
234875*
234876*
234876*
234877*
234877*
234877*
234836
234836*
234836*
234782
234783

F24D 3/16 (2006.01)
F24S 25/60 (2018.01)
F26B 3/00 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
F26B 3/28 (2006.01)
F26B 7/00 (2006.01)
F28D 9/00 (2006.01)
F28D 20/02 (2006.01)
F28F 3/04 (2006.01)
F28F 3/08 (2006.01)
F28F 1/32 (2006.01)
G01B 7/04 (2006.01)
G01B 21/30 (2006.01)
G01D 5/54 (2006.01)
G01D 3/02 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 1/24 (2006.01)
G01N 1/26 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 27/30 (2006.01)
G01N 27/401 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/28 (2006.01)
G02B 6/26 (2006.01)
G02B 6/122 (2006.01)
G02B 6/125 (2006.01)
G02B 6/126 (2006.01)
G02F 1/225 (2006.01)
G06F 3/041 (2006.01)
G06F 3/044 (2006.01)
G06F 3/048 (2013.01)
G06F 3/0489 (2013.01)
G06M 1/274 (2006.01)
G09F 21/04 (2006.01)
G09F 23/06 (2006.01)
G21F 9/06 (2006.01)
G21F 9/30 (2006.01)
H01M 4/96 (2006.01)
H01M 2/02 (2006.01)
H01M 2/10 (2006.01)
H01M 2/14 (2006.01)
H02S 20/22 (2014.01)
H04B 3/46 (2015.01)
H05K 5/00 (2006.01)

234841
234841*
234814
234814*
234814*
234814*
234861
234838
234861*
234861*
234838*
234784*
234784*
234784*
234864
234784*
234813
234813*
234813*
234798
234798*
234839
234839*
234839*
234839*
234839*
234839*
234839*
234867
234867*
234867*
234867*
234784*
234815
234815*
234820
234820*
234791*
234886*
234886*
234886*
234841*
234829*
234886

234805
234806
234807
234808
234809
234810
234811
234812
234813
234814
234815
234816
234817
234818
234819
234820
234821
234822
234823
234824
234825
234826
234827
234828
234829
234830
234831
234832
234833
234834
234835
234836
234837
234838
234839
234840
234841
234842
234843
234844
234845
234846
234847
234848
234849
234850
234851
234852

C07F 7/30 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
A01D 41/12 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B63C 11/32 (2006.01)
F16B 33/06 (2006.01)
A61K 38/21 (2006.01)
B05D 1/18 (2006.01)
G01N 1/24 (2006.01)
F26B 3/00 (2006.01)
G09F 21/04 (2006.01)
B01D 65/00 (2006.01)
C07D 333/10 (2006.01)
A61L 27/04 (2006.01)
B22D 41/00 (2006.01)
G21F 9/06 (2006.01)
B09B 5/00 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
F02M 55/02 (2006.01)
B01D 21/08 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)
E05F 5/02 (2006.01)
B65B 1/06 (2006.01)
A47K 10/16 (2006.01)
A47K 10/16 (2006.01)
B60N 2/28 (2006.01)
C08J 9/26 (2006.01)
B60R 19/18 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
B24B 39/04 (2006.01)
F28D 20/02 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
A61K 31/522 (2006.01)
F24D 3/16 (2006.01)
C02F 9/04 (2006.01)
B60C 5/20 (2006.01)
E04C 2/08 (2006.01)
C22C 45/02 (2006.01)
C22C 45/02 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
C07F 7/04 (2006.01)
F02B 75/32 (2006.01)
C05F 15/00 (2006.01)
B27B 29/00 (2006.01)

234853
234854
234855
234856
234857
234858
234859
234860
234861
234862
234863
234864
234865
234866
234867
234868
234869
234870
234871
234872
234873
234874
234875
234876
234877
234878
234879
234880
234881
234882
234883
234884
234885
234886
234887
234888
234889
234890
234891
234892
234893
234894
234895
234896
234897
234898
234899
234900

C10M 129/52 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
B61G 5/02 (2006.01)
B01D 53/75 (2006.01)
B01D 53/75 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
B60R 25/00 (2013.01)
B29C 64/236 (2017.01)
F28D 9/00 (2006.01)
A61G 7/10 (2006.01)
B23K 11/24 (2006.01)
G01D 3/02 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
B60P 7/13 (2006.01)
G06F 3/041 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
B01D 53/60 (2006.01)
D06M 13/335 (2006.01)
D06M 15/643 (2006.01)
A61K 31/045 (2006.01)
C04B 38/02 (2006.01)
C07K 16/22 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04F 10/02 (2006.01)
C04B 35/14 (2006.01)
A01K 49/00 (2006.01)
B27D 1/04 (2006.01)
B22D 27/04 (2006.01)
B29C 64/20 (2017.01)
C07C 211/62 (2006.01)
B05D 1/02 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
A61K 31/785 (2006.01)
A61K 31/785 (2006.01)
A61B 17/3209 (2006.01)
B01D 53/60 (2006.01)
B05D 3/06 (2006.01)
C22B 11/00 (2006.01)
B28C 5/12 (2006.01)
B61J 3/06 (2006.01)
B61J 3/06 (2006.01)
B29C 70/48 (2006.01)
B65D 1/22 (2006.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
E04F 13/21 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

234781
234782
234783
234784
234785
234786
234787
234788
234789
234790
234791
234792

C07K 14/78 (2006.01)
F22B 1/18 (2006.01)
F23B 10/00 (2011.01)
F15B 15/28 (2006.01)
C21D 8/00 (2006.01)
C04B 28/24 (2006.01)
C04B 35/035 (2006.01)
C04B 35/035 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C25D 5/54 (2006.01)
B27G 19/02 (2006.01)

234793
234794
234795
234796
234797
234798
234799
234800
234801
234802
234803
234804

Symbol
MKP
2

C22C 1/08 (2006.01)
C07F 9/30 (2006.01)
C08G 79/04 (2006.01)
A47C 1/024 (2006.01)
A47C 1/024 (2006.01)
G01N 27/30 (2006.01)
F03C 2/30 (2006.01)
B65G 37/02 (2006.01)
A61K 35/56 (2015.01)
C01B 17/88 (2006.01)
A47B 11/00 (2006.01)
A47B 11/00 (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) 386189
(A1) (21) 388380
(A1) (21) 398364
(A1) (21) 399500
(A1) (21) 402980
(A1) (21) 407367
(A1) (21) 407479
(A1) (21) 407859
(A1) (21) 408235
(A1) (21) 408268

17/2009
26/2009
19/2013
26/2013
19/2014
19/2015
24/2014
04/2015
24/2015
11/2015

(A1) (21) 408566
26/2015
(A1) (21) 408765
02/2016
(A1) (21) 409123 (62) 366159
26/2014
(A1) (21) 409574
21/2015
(A1) (21) 409704
08/2016
(A1) (21) 409767
08/2016
(A1) (21) 409792
09/2016
(A1) (21) 409871
09/2016
(A1) (21) 410225
13/2015

Nr 4/2020
(A1) (21) 410454
(A1) (21) 410688
(A1) (21) 410922
(A1) (21) 411699
(A1) (21) 411711
(A1) (21) 412011
(A1) (21) 413764
(A1) (21) 414454
(A1) (21) 415060
(A1) (21) 415279
(A1) (21) 415281
(A1) (21) 415423
(A1) (21) 415483
(A1) (21) 415484
(A1) (21) 416007
(A1) (21) 416143
(A1) (21) 416240
(A1) (21) 416376
(A1) (21) 416939
(A1) (21) 417339
(A1) (21) 417439
(A1) (21) 417645
(A1) (21) 417646
(A1) (21) 417653
(A1) (21) 417713
(A1) (21) 417983

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
13/2016
14/2016
15/2016
20/2016
20/2016
22/2016
07/2017
09/2017
12/2017
13/2017
12/2017
13/2017
14/2017
14/2017
17/2017
18/2017
18/2017
19/2017
22/2017
25/2017
26/2017
01/2018
01/2018
01/2018
01/2018
03/2018

(A1) (21) 418008
(A1) (21) 418061
(A1) (21) 418120
(A1) (21) 418370
(A1) (21) 419560
(A1) (21) 419561
(A1) (21) 419577
(A1) (21) 419880
(A1) (21) 419909
(A1) (21) 420108
(A1) (21) 420593
(A1) (21) 421331
(A1) (21) 421469
(A1) (21) 422448
(A1) (21) 422720
(A1) (21) 422737
(A1) (21) 422826
(A1) (21) 423035
(A1) (21) 423264
(A1) (21) 423268
(A1) (21) 423465
(A1) (21) 423478
(A1) (21) 423704
(A1) (21) 423932
(A1) (21) 424170
(A1) (21) 424317

03/2018
03/2018
03/2018
05/2018
12/2018
12/2018
14/2018
14/2018
14/2018
15/2018
18/2018
22/2018
23/2018
04/2019
06/2019
06/2019
07/2019
08/2019
10/2019
10/2019
11/2019
11/2019
13/2019
14/2019
15/2019
16/2019

(B1) (11) 224639
(B1) (11) 229738
(B1) (11) 230079
(B1) (11) 230550

17
2017 06 02
2019 01 22
2019 01 23
2019 01 05

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.
(A1) (21) P.381326 04/2015
2020 01 22
W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy unieważniono decyzję z dnia 23.12.2014 r. utrzymującej w mocy decyzję z 26.03.2013 r.
o odmowie udzielenia patentu.
(B1) (11) 208459 05/2011
2019 11 18
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 6.12.2010 r. o udzieleniu
patentu.
(B1) (11) 222769
09/2016
2019 12 02
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 18.11.2015 r. o udzieleniu
patentu.

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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.

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.

(A1) (21) 410928
(A1) (21) 415455
(A1) (21) 417651

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

15/2016
14/2017
01/2018

(A1) (21) 417652
(A1) (21) 422384
(A1) (21) 429450

01/2018
04/2019
18/2019

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 192668
(B1) (11) 193225
(B1) (11) 194621
(B1) (11) 195906
(B1) (11) 197287
(B1) (11) 197310
(B1) (11) 197697
(B1) (11) 200140
(B1) (11) 200690
(B1) (11) 201278
(B1) (11) 201696
(B1) (11) 203234
(B1) (11) 204020
(B1) (11) 204028
(B1) (11) 204029
(B1) (11) 204030
(B1) (11) 204082
(B1) (11) 204563
(B1) (11) 205155
(B1) (11) 205267
(B1) (11) 205333

2019 02 15
2019 02 13
2019 02 04
2019 02 23
2019 02 06
2017 09 08
2019 02 11
2019 02 15
2019 02 19
2019 02 13
2019 02 21
2019 02 28
2019 02 20
2019 02 21
2019 02 16
2019 02 16
2019 02 22
2019 02 15
2019 02 12
2019 02 14
2019 02 03

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.

(11) 191192 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny, Polska 932227535 Wpisano: ADAMA MANUFACTURING POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny, Polska 932227535; SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 191540 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; ZAKŁADY AZOTOWE ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, Polska Wpisano: SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; ZAKŁADY AZOTOWE
ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, Polska
(11) 192197 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 192502 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
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(11) 193847 A. Wykreślono: NESTEC S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

DAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613

(11) 194582 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska; CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, Polska 000042352 Wpisano: CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, Polska 000042352; SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613

(11) 203714 A. Wykreślono: WÓJCIK ANDRZEJ, Chmielnik,
Polska Wpisano: KUPIEC GRZEGORZ PROG-GREG, Przykop, Polska 180809383

(11) 196603 A. Wykreślono: INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska Wpisano: SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603
(11) 196890 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska; ADAMA MANUFACTURING
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny, Polska 932227535
Wpisano: ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny, Polska 932227535; SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 197689 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny,
Polska 932227535 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA, Brzeg Dolny, Polska 932227535
(11) 197863 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny,
Polska 932227535 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA, Brzeg Dolny, Polska 932227535
(11) 198324 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, Polska Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, Polska 000124050
(11) 198675 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska; CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, Polska 000042352 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO,
Warszawa, Polska 000042613; CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, Polska 000042352
(11) 199303 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKOPOL-TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska Wpisano: ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKOPOL-TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska; SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619
(11) 199525 A. Wykreślono: INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska Wpisano: SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603
(11) 199904 A. Wykreślono: INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ, Gliwice, Polska; GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268; INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: INSTYTUT CHEMII
NIEORGANICZNEJ, Gliwice, Polska; SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy,
Polska 000041619; GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów,
Polska 850002268
(11) 201592 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BA-

(11) 204058 A. Wykreślono: CONSEILS ETUDES ET RECHERCHES EN GESTION DE L’AIR, Bussy-Saint-Georges, Francja Wpisano: CONSEILS ETUDES ET RECHERCHES EN GESTION DE L’AIR
C.E.R.G.A., Marne-la-Vallée, Francja
(11) 204137 A. Wykreślono: FUCHS GMBH & CO., Melle,
Niemcy Wpisano: Fuchs GmbH & Co. KG, Dissen, Niemcy
(11) 206061 A. Wykreślono: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 001412578; ELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 277587743 Wpisano: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, Polska 001412578; TAMEH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 243631583
(11) 206340 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 206964 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław, Polska 000001614 Wpisano: SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, Polska 000001614
(11) 207094 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 207666 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 207891 A. Wykreślono: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 001412578; TAURON Ciepło Spółka Akcyjna, Katowice, Polska Wpisano: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 001412578; TAMEH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 243631583
(11) 208193 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 208335 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII
DREWNA, Poznań, Polska 000124050 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, Polska 000124050
(11) 208336 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII
DREWNA, Poznań, Polska 000124050 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, Polska 000124050
(11) 208833 A. Wykreślono: INVENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015732450
Wpisano: PET CAN TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 365669223
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(11) 208957 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 209822 A. Wykreślono: Kyowa Hakko Kirin Co.,Ltd., Tokio, Japonia Wpisano: Kyowa Kirin Co. Ltd., Tokio, Japonia
(11) 209830 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny,
Polska 932227535 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA, Brzeg Dolny, Polska 932227535
(11) 210040 A. Wykreślono: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 001412578; TAURON Ciepło Spółka Akcyjna, Katowice, Polska Wpisano: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 001412578; TAMEH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 243631583
(11) 210552 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 210619 A. Wykreślono: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 001412578; TAURON Ciepło Spółka Akcyjna, Katowice, Polska Wpisano: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 001412578; TAMEH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 243631583
(11) 210819 A. Wykreślono: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 001412578; TAURON Ciepło Spółka Akcyjna, Katowice, Polska Wpisano: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 001412578; TAMEH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 243631583
(11) 210933 A. Wykreślono: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 001412578; TAURON Ciepło Spółka Akcyjna, Katowice, Polska Wpisano: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 001412578; TAMEH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 243631583
(11) 211123 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; SYNTHOS SPÓŁKA
AKCYJNA, Oświęcim, Polska 070472049 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO,
Warszawa, Polska 000042613; SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA,
Oświęcim, Polska 070472049
(11) 211264 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 211329 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 211597 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BA-
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DAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 211704 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 211711 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 211726 A. Wykreślono: INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: INSTYTUT NOWYCH
SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 211726 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 211738 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 212132 A. Wykreślono: MEDAC GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE MBH, Hamburg, Niemcy Wpisano:
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Wedel,
Niemcy
(11) 212166 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 212618 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 212627 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 212630 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 212633 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 213268 A. Wykreślono: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa,
Polska 000045161 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
- INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska 000045161
(11) 213428 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 213429 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 213430 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
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(11) 213431 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 213468 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 213558 A. Wykreślono: PIOTROWSKI STANISŁAW PIOTROWSKI MAREK STANMARK SPÓŁKA CYWILNA, Tarnobrzeg,
Polska 830003830 Wpisano: STANMARK PIOTROWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Tarnobrzeg, Polska 830003830
(11) 214460 A. Wykreślono: DOBRZYŃSKI FILIP, Bydgoszcz,
Polska Wpisano: DOBPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osielsko, Polska 380378557
(11) 214490 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII
DREWNA, Poznań, Polska 000124050 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, Polska 000124050
(11) 214604 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 214622 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII
DREWNA, Poznań, Polska 000124050 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, Polska 000124050
(11) 215056 A. Wykreślono: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 001412578; TAURON CIEPŁO SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271507460 Wpisano:
INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 001412578; TAMEH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 243631583
(11) 215906 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII
DREWNA, Poznań, Polska 000124050 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, Polska 000124050
(11) 216671 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII
DREWNA, Poznań, Polska 000124050 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, Polska 000124050
(11) 216822 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; POLITECHNIKA
WARSZAWSKA, Warszawa, Polska 000001554 Wpisano: POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, Polska 000001554; SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 216865 A. Wykreślono: Addivant Switzerland GmbH,
Reinach, Szwajcaria Wpisano: SI Group Switzerland (CHAA)
GmbH, Pratteln, Szwajcaria
(11) 216915 A. Wykreślono: NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowniki, Polska 276922613
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 276922613
(11) 217043 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 217089 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUK-
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CJI SPECJALNEJ GAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 371111798; BUMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000031874 Wpisano: ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ
GAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasło, Polska 371111798; BUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000031874; SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 219051 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 220076 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 220089 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 220278 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 220334 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 220431 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków, Polska 000001270 Wpisano: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków, Polska 000001270; SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619
(11) 220569 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków, Polska 000001270 Wpisano: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków, Polska 000001270; SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619
(11) 221207 A. Wykreślono: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa,
Polska 000045161 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
- INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska 000045161
(11) 221234 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII
DREWNA, Poznań, Polska 000124050 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, Polska 000124050
(11) 222267 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 220759 D. „W dniu 1 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 9481/19/040) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614984 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 1 lipca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warsza-
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wie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 9487/19/446) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614969 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 2 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 9671/19/921) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2615144 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 3 czerwca 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 6770/19/408) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612038 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 3 czerwca 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 6761/19/488) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612039 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 3 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 9662/19/001) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2615239 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 4 czerwca 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 6776/19/814) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612129 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 4 czerwca 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 6779/19/017) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612127 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 4 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 9683/19/044) wpisano do Rejestru Zastawów
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pod pozycją 2615383 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 4 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 9659/19/487) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2615380 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 4 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 9178/19/223) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2615396 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 4 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 9689/19/450) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2615404 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 4 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 9160/19/694) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2615405 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 5 czerwca 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 7724/19/478) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612213 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 5 czerwca 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 7145/19/915) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612352 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 5 czerwca 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 6773/19/611) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612346 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
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gujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 5 czerwca 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 7142/19/712) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612358 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 5 czerwca 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 6782/19/531) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612341 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 5 czerwca 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 6769/19/696) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612357 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 5 czerwca 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 6959/19/577) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612343 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 5 czerwca 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 7911/19/156) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612355 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 6 czerwca 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 7136/19/995) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612444 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 6 czerwca 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 7139/19/198) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612458 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
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(11) 220759 D. „W dniu 6 czerwca 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 7148/19/118) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612392 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 6 czerwca 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 7908/19/642) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612454 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 6 czerwca 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 8034/19/163) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612501 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 6 czerwca 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 8040/19/880) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612456 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 6 czerwca 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 8046/19/286) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612486 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 6 czerwca 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 8049/19/489) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612499 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 6 listopada 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 17494/19/429) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628427 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Andrzejowi Samsoniukowi zamieszkałemu we Wrocławiu
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 7 czerwca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
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WA.XI.Ns-Rej.Za 7727/19/681) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612564 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 7 czerwca 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 7902/19/236) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612611 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 7 czerwca 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 8043/19/083) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612610 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 10 października 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 14750/19/631) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2625688 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 10 października 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 14741/19/711) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2625687 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 11 grudnia 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 19556/19/190) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2632210 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 na rzecz Hotelu Klimczok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczyrku wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 12 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 8052/19/003) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2619490 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 12 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 7899/19/831) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2619491 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
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gujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 12 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 9185/19/341) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2619495 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 12 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 9173/19/218) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2619498 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 12 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 9167/19/501) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2619499 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 13 czerwca 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 8557/19/513) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2613302 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 13 czerwca 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 8551/19/107) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2613301 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 13 czerwca 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 8554/19/310) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2613299 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 13 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 9191/19/058) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2619544 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
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(11) 220759 D. „W dniu 13 listopada 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 17892/19/031) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628952 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Joannie Dróżdż-Piekarskiej zamieszkałej w Katowicach
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 13 listopada 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 17901/19/842) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2629007 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bożenie Perczak zamieszkałej w Piotrkowie Trybunalskim
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 13 listopada 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 17904/19/045) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2629047 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jackowi Błaszczyńskiemu zamieszkałemu w Warszawie
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 13 listopada 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 17907/19/248) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2629023 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Mirosławie Murmyło zamieszkałej w Tarnowskich Górach
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 12 lutego 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 2536/20/018) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2637776 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Monice Nardzewskiej-Szczepanik zamieszkałej w Krakowie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 14 czerwca 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 8778/19/758) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2613430 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 14 czerwca 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 8796/19/598) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2613479 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 14 czerwca 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 8781/19/272) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2613424 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałe-
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mu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 14 października 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 14754/19/235) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2625880 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 15 listopada 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 17893/19/432) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2629281 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Hannie Grzegorskiej zamieszkałej w Piotrkowie Trybunalskim wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 14 stycznia 2020 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 21418/19/046) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2634740 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Andrzejowi Ludwikowskiemu zamieszkałemu we Wrocławiu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 16 października 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 9695/19/167) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2626230 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 16 października 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 9475/19/323) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2626248 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 17 czerwca 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 8789/19/480) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2613500 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 18 października 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 9668/19/407) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2626454 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 18 października 2019 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w War-
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szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 9686/19/247) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2626547 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 19 grudnia 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 20522/19/991) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2633102 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Stanisławowi Biegańskiemu zamieszkałemu w Rudzie Śląskiej wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „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 7715/19/558) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2617142 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 22 października 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 9680/19/841) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2626907 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 21 stycznia 2020 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 21416/19/244) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2635415 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Andrzejowi Ludwikowskiemu zamieszkałemu we Wrocławiu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 23 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 7893/19/425) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2617402 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 23 września 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 14583/19/595) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623528 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 23 września 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 14577/19/878) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623652 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
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gujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 23 września 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 14586/19/798) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623650 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 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 8031/19/960) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2617610 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 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 8037/19/366) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2617608 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 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 8793/19/395) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2617597 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 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 8776/19/956) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2617600 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 września 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 14582/19/194) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623756 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 września 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 14582/19/194) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623756 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
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(11) 220759 D. „W dniu 24 września 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 9677/19/327) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623687 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 września 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 14727/19/475) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623689 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 września 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 14734/19/593) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623714 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 września 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 14767/19/759) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623688 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 września 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 14761/19/353) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623810 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 września 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 14589/19/001) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623719 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 września 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 14746/19/716) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623816 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 września 2019 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w War-

Nr 4/2020

szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 14723/19/871) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623817 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 września 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 14758/19/839) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623806 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 września 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 14763/19/155) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623819 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 września 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 14733/19/192) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623805 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 23 stycznia 2020 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 843/20/297) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2635858 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Hannie Grzegorskiej zamieszkałej w Piotrkowie Trybunalskim wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 25 czerwca 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 8787/19/678) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614246 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 25 września 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 14595/19/718) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2624002 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 25 września 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 14592/19/515) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2624006 zastaw rejestrowy na patencie o nume-
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rze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 25 września 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 14747/19/117) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2624011 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 25 września 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 14730/19/989) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623996 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 25 września 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 14738/19/197) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623986 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 24 stycznia 2020 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 1353/20/184) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2636021 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bożenie Porwolik zamieszkałej w Katowicach wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 27 czerwca 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 9492/19/762) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614651 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 27 czerwca 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 9496/19/366) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614675 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 27 czerwca 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 9478/19/526) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614655 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
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(11) 220759 D. „W dniu 27 czerwca 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 9188/19/544) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614678 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 27 czerwca 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 9153/19/576) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614617 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 27 listopada 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 18696/19/504) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2630361 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Dorocie Kacprzyk zamieszkałej w Sulejowie wobec System
3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 27 listopada 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 18698/19/306) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2630471 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Markowi Lisowi zamieszkałemu w Szczecinie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 28 maja 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 6946/19/053) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611200 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 28 czerwca 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 9502/19/974) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614787 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 28 czerwca 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 9499/19/569) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614782 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 30 maja 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 7712/19/355) wpisano do Rejestru Zastawów
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pod pozycją 2611621 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 30 maja 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 7133/19/792) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611624 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 30 maja 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 7721/19/275) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611617 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „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 8548/19/593) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2618145 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 31 maja 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 6953/19/171) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611792 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 31 maja 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 6965/19/294) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611871 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 31 maja 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 7718/19/761) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611867 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 31 maja 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 7896/19/628) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611782 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
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gujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220759 D. „W dniu 31 maja 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 7905/19/439) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611780 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220759 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 222991 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUKCJI
SPECJALNEJ GAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 371111798 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO,
Warszawa, Polska 000042613; ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ
GAMRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasło, Polska 371111798
(11) 220960 D. „W dniu 1 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 9491/19/361) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2614979 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu
w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 2 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 9682/19/643) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2615200 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu
w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 2 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 6759/19/375) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2615212 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu
w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 3 czerwca 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 6951/19/369) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612040 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 3 czerwca 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 6963/19/492) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612037 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
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(11) 220960 D. „W dniu 3 czerwca 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 8051/19/602) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612026 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 3 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 9688/19/049) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2615238 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 3 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 9693/19/365) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2615236 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 3 października 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 14762/19/754) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2624913 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 3 października 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 14765/19/957) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2624917 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 4 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 9667/19/006) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2615384 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 4 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 9672/19/322) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2615408 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu
w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 4 lipca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
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Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 9685/19/846) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2615407 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu
w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 4 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 9663/19/402) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2615381 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu
w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 4 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 9676/19/926) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2615385 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu
w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 4 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 9187/19/143) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2615406 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 4 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 9679/19/129) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2615382 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu
w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 5 czerwca 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 7143/19/113) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612348 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 5 czerwca 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 6974/19/214) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612344 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 5 czerwca 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 7147/19/717) wpisano do Rejestru Zastawów
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pod pozycją 2612354 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 5 czerwca 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 7906/19/840) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612356 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 5 czerwca 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 7903/19/637) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612350 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 5 czerwca 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 6778/19/616) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612353 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 5 czerwca 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 6781/19/130) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612342 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 5 czerwca 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 7897/19/029) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612345 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu
w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 5 czerwca 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 8044/19/484) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612349 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 6 czerwca 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 7900/19/434) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612457 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
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gujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu
w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 6 czerwca 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 8041/19/281) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612500 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 6 czerwca 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 7135/19/594) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612488 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 6 czerwca 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 7141/19/311) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612487 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 7 czerwca 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 7895/19/227) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612565 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 7 czerwca 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 7719/19/162) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612563 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu
w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 7 czerwca 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 7909/19/043) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612566 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 6 lutego 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 1355/20/986) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2637197 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Andrzejowi Wątrobińskiemu zamieszkałemu w Złotoryi
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
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(11) 220960 D. „W dniu 8 czerwca 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 8047/19/687) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612728 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 8 czerwca 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 8053/19/404) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612727 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 8 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 8549/19/994) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2619297 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 8 listopada 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 17495/19/830) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2628794 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Andrzejowi Samsoniukowi zamieszkałemu we Wrocławiu
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 9 grudnia 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 19554/19/388) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2631812 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 na rzecz Hotelu Klimczok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczyrku wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 11 czerwca 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 7138/19/797) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612944 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 11 czerwca 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 8032/19/361) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2612939 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 12 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 7912/19/557) wpisano do Rejestru Zastawów
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pod pozycją 2619492 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 13 czerwca 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 8558/19/914) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2613300 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi
Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 13 listopada 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 17911/19/163) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2629094 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Maciejowi Finikowi zamieszkałemu w Tychach wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 13 listopada 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 17898/19/437) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2629022 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bożenie Perczak zamieszkałej w Piotrkowie Trybunalskim
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 13 listopada 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 17906/19/847) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2629051 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jackowi Błaszczyńskiemu zamieszkałemu w Warszawie
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 13 listopada 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 17916/19/168) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2629003 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Mirosławie Murmyło zamieszkałej w Tarnowskich Górach
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 14 listopada 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 17890/19/229) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2629186 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Joannie Dróżdż-Piekarskiej zamieszkałej w Katowicach
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 15 listopada 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 17910/19/762) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2629284 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Beacie Marniok-Zapotocznej zamieszkałej w Bytomiu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 15 listopada 2019 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
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WA.XI.Ns-Rej.Za 17900/19/441) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2629288 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bogumile Polok zamieszkałej w Katowicach wobec System
3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 14 stycznia 2020 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 839/20/382) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2634749 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Hannie Grzegorskiej zamieszkałej w Piotrkowie Trybunalskim wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 16 października 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 9690/19/162) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2626226 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 16 października 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 9479/19/927) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2626245 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 16 października 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 9504/19/776) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2626214 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 16 października 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 9497/19/767) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2626215 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 18 grudnia 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 20518/19/076) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2632862 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Stanisławowi Biegańskiemu zamieszkałemu w Rudzie Śląskiej wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 19 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 7722/19/676) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2616933 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
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(11) 220960 D. „W dniu 19 lutego 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 2727/20/300) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2638487 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Kazimierzowi Stachowiczowi zamieszkałemu w Dąbrowie
Górniczej wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „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 7714/19/157) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2617143 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 22 listopada 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 18700/19/310) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2630047 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Dorocie Kacprzyk zamieszkałej w Sulejowie wobec System
3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 23 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 8038/19/767) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2617404 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 23 września 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 14579/19/680) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623527 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 23 września 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 14581/19/793) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623578 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 23 września 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 14596/19/119) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623653 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 23 września 2019 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
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WA.XI.Ns-Rej.Za 14593/19/916) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623569 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 maja 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 6947/19/454) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2610950 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 maja 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 6957/19/775) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2610951 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 maja 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 6969/19/898) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2610947 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 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 8785/19/876) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2617599 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 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 8788/19/079) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2617598 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 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 8779/19/159) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2617603 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 września 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 14729/19/277) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623759 zastaw rejestrowy na patencie o nume-
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rze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 września 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 14736/19/395) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623712 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 września 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 14749/19/919) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623691 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 września 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 14756/19/037) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623710 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 września 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 14744/19/914) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623709 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 września 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 14742/19/112) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623708 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 września 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 14740/19/310) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623820 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 września 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 14588/19/600) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623718 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałe-
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mu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 25 czerwca 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 8777/19/357) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614244 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 25 czerwca 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 8794/19/796) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614250 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 25 czerwca 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 8791/19/593) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614245 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 25 września 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 14735/19/994) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623923 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 25 września 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 14755/19/636) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623990 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 25 września 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 14760/19/952) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623991 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 25 września 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 14584/19/996) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2624005 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
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(11) 220960 D. „W dniu 25 września 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 14591/19/114) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2624007 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 25 września 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 14728/19/876) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623987 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 25 września 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 14752/19/433) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623992 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 25 września 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 14724/19/272) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2623888 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 24 stycznia 2020 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 21417/19/645) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2635887 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Andrzejowi Ludwikowskiemu zamieszkałemu we Wrocławiu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 27 czerwca 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 9507/19/979) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614650 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu
w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 27 czerwca 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 9181/19/737) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614676 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 27 czerwca 2019 r. na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
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WA.XI.Ns-Rej.Za 9488/19/847) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614674 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 27 czerwca 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 9174/19/619) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614614 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 27 czerwca 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 9168/19/902) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614615 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 27 czerwca 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 9162/19/496) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614616 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 27 czerwca 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 9482/19/441) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614654 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 27 czerwca 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 9486/19/045) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614649 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 27 czerwca 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 9500/19/172) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614652 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu
w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 27 listopada 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 18695/19/103) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2630486 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
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Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Markowi Lisowi zamieszkałemu w Szczecinie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 28 maja 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 6765/19/092) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2611202 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi
Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec
System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 28 czerwca 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 9193/19/860) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2614774 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 30 maja 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 7725/19/879) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611618 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 30 maja 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 7150/19/231) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611623 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 31 maja 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 6772/19/210) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611872 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 31 maja 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 6775/19/413) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611873 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 31 maja 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 7716/19/959) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611864 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
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(11) 220960 D. „W dniu 31 maja 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 7728/19/082) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611868 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 13 listopada 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 17915/19/767) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2629050 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Annie Wojcieszak zamieszkałej w Oleśnicy wobec System
3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 3 lutego 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 1354/20/585) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2636854 zastaw rejestrowy na patencie o numerze
Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bożenie Porwolik zamieszkałej w Katowicach wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 220960 D. „W dniu 31 maja 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 8035/19/564) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2611781 zastaw rejestrowy na patencie o numerze Pat.220960 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jakubowi Andrzejowi Barcińskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(11) 223036 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 223315 A. Wykreślono: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, Polska 000001577; ETHOSENERGY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Lubliniec, Polska 150058523 Wpisano: ETHOSENERGY POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec, Polska 150058523
(11) 223494 A. Wykreślono: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa,
Polska 000045161 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
- INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska 000045161
(11) 224508 A. Wykreślono: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa, Polska 000001784 Wpisano: ZIŃCZUK MIKOŁAJ LARECO, Siemiatycze, Polska 050507349
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(11) 224837 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM, Zabrze, Polska 000689823; WOJSKOWY
INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, Polska 010132188;
ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012034337 Wpisano:
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, Polska
(11) 224985 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, Polska 000001554 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO,
Warszawa, Polska 000042613; POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
Warszawa, Polska 000001554
(11) 225169 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 225247 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 225638 A. Wykreślono: TT PLAST T. FORTUNA. T. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA, Targowisko, Polska 356395014 Wpisano:
TT PLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Kłaj, Polska 356395014
(11) 225729 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII
DREWNA, Poznań, Polska 000124050 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, Polska 000124050
(11) 225862 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO W JÓZEFOWIE, Józefów, Polska 000591685; POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, Polska 000001608 Wpisano: SKARB PAŃSTWA
REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ,
Warszawa, Polska
(11) 225863 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO W JÓZEFOWIE, Józefów, Polska 000591685; POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, Polska 000001608 Wpisano: SKARB PAŃSTWA
REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ,
Warszawa, Polska
(11) 225866 A. Wykreślono: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA,
Białystok, Polska 000001672; INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: POLITECHNIKA
BIAŁOSTOCKA, Białystok, Polska 000001672; SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619

(11) 224682 A. Wykreślono: DOROS TEODORA D.A. GLASS,
Rzeszów, Polska 005131474 Wpisano: D.A.GLASS DOROS TEODORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica, Polska 369111759

(11) 226013 A. Wykreślono: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, Polska 000001614; INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; UNIWERSYTET
OPOLSKI, Opole, Polska 000001382; UNIWERSYTET IM. ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, Polska 000001293 Wpisano: UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole, Polska 000001382; POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, Polska 000001614; UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań,
Polska 000001293; SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT
NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619

(11) 224682 A. Wykreślono: D.A.GLASS DOROS TEODORA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica,
Polska 369111759 Wpisano: D.A.GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica, Polska 369111759

(11) 226089 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII
DREWNA, Poznań, Polska 000124050 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, Polska 000124050

(11) 224594 A. Wykreślono: GT85 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 431153081
Wpisano: NOYEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 431153081
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(11) 226153 A. Wykreślono: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa,
Polska 000045161 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
- INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska 000045161
(11) 226154 A. Wykreślono: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa,
Polska 000045161 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
- INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska 000045161
(11) 226213 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
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(11) 227762 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII
DREWNA, Poznań, Polska 000124050 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, Polska 000124050
(11) 228401 A. Wykreślono: 3L INVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365563306
Wpisano: NOVELINVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365563306
(11) 228774 A. Wykreślono: POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, Polska 000001554 Wpisano: PKP ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 017301607
(11) 228775 A. Wykreślono: POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, Polska 000001554 Wpisano: PKP ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 017301607

(11) 226214 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613

(11) 228828 A. Wykreślono: DOBRZYŃSKI FILIP DOBPLAST,
Osielsko, Polska 340182704 Wpisano: DOBPLAST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osielsko, Polska 380378557

(11) 226368 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII
DREWNA, Poznań, Polska 000124050 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, Polska 000124050

(11) 228864 A. Wykreślono: INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice, Polska 101023342 Wpisano: INSTYTUT OGRODNICTWA,
Skierniewice, Polska 101023342; UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, Kraków, Polska 000001815

(11) 226529 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613

(11) 229267 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613

(11) 226530 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613

(11) 229368 A. Wykreślono: EKO-PROJEKT CZESŁAW DZIEWICKI, KRZYSZTOF DZIEWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Włocławek, Polska 911354046 Wpisano: EKO-PROJEKT
KRZYSZTOF DZIEWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Mierzynek, Polska 911354046

(11) 226543 A. Wykreślono: PIOTROWSKI STANISŁAW STAN-MARK SPÓŁKA CYWILNA, Tarnobrzeg, Polska 830003830; PIOTROWSKI MAREK STAN-MARK SPÓŁKA CYWILNA, Tarnobrzeg,
Polska 830003830 Wpisano: STANMARK PIOTROWSKI SPÓŁKA
JAWNA, Tarnobrzeg, Polska 830003830
(11) 226864 A. Wykreślono: ZIÓŁKOWSKI DARIUSZ, Warszawa, Polska; ZUBIK PRZEMYSŁAW, Warszawa, Polska Wpisano: BIOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów, Polska 383207891
(11) 227056 A. Wykreślono: DOROS TEODORA D.A. GLASS,
Rzeszów, Polska 005131474 Wpisano: D.A.GLASS DOROS TEODORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica, Polska 369111759
(11) 227056 A. Wykreślono: D.A.GLASS DOROS TEODORA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica,
Polska 369111759 Wpisano: D.A.GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica, Polska 369111759
(11) 227182 A. Wykreślono: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków, Polska 000001270 Wpisano: SPARK-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 362273329
(11) 227375 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 227433 A. Wykreślono: CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE DA VINCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363931102 Wpisano: PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140846406
(11) 227734 A. Wykreślono: 3NOVATICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawor, Polska 022328858
Wpisano: ARVEXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawor, Polska 022328858

(11) 229514 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 229527 A. Wykreślono: DOBRZYŃSKI FILIP DOBPLAST,
Osielsko, Polska 340182704 Wpisano: DOBPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osielsko, Polska 380378557

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU
O UDZIELENIE PRAWA
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).
(B1) (68) 203449
(54) Kompozycja zawierająca kompleks estrogenu z cyklodekstryną,
sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie kompleksu i kompozycji
(21) 0143 (22) 2009 09 25
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, MONHEIM AM RHEIN (DE)
(93) 14780 2008 07 30 YAZ (Ethinylestradiolum+Drospirenonum)
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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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EP 2880718 B1
EP 2882582 B1
EP 2882937 B1
EP 2885116 B1
EP 2885378 B1
EP 2885845 B1
EP 2889071 B1
EP 2889371 B1
EP 2890571 B1
EP 2890639 B1
EP 2891618 B1
EP 2897260 B1
EP 2904396 B1
EP 2905030 B1
EP 2905171 B1
EP 2912528 B1
EP 2913578 B1
EP 2915736 B1
EP 2916318 B1
EP 2917355 B1
EP 2918473 B1
EP 2919589 B1
EP 2923012 B1
EP 2925193 B1

40
(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
04 12 2019
09 10 2019
11 09 2019
10 07 2019
09 10 2019
11 09 2019
25 09 2019
27 11 2019
06 11 2019
19 12 2018
19 12 2018
30 10 2019
04 09 2019
06 11 2019
28 08 2019
02 10 2019
13 11 2019
11 09 2019
28 08 2019
11 09 2019
25 09 2019
16 10 2019
18 09 2019
04 09 2019
09 10 2019
23 10 2019
04 12 2019
23 10 2019
25 09 2019
23 10 2019
25 09 2019
29 05 2019
04 12 2019
06 11 2019
02 10 2019
16 10 2019
30 10 2019
12 06 2019
09 10 2019
02 10 2019
28 08 2019
09 10 2019
25 09 2019
08 01 2020
04 09 2019
30 10 2019
23 10 2019
25 09 2019
28 08 2019
30 10 2019
10 07 2019
16 10 2019
25 09 2019
23 10 2019
30 10 2019
18 09 2019
11 12 2019
31 07 2019
02 10 2019
02 10 2019
06 11 2019
18 09 2019
18 09 2019
25 09 2019
25 12 2019
02 10 2019
18 09 2019

2019/49
2019/41
2019/37
2019/28
2019/41
2019/37
2019/39
2019/48
2019/45
2018/51
2018/51
2019/44
2019/36
2019/45
2019/35
2019/40
2019/46
2019/37
2019/35
2019/37
2019/39
2019/42
2019/38
2019/36
2019/41
2019/43
2019/49
2019/43
2019/39
2019/43
2019/39
2019/22
2019/49
2019/45
2019/40
2019/42
2019/44
2019/24
2019/41
2019/40
2019/35
2019/41
2019/39
2020/02
2019/36
2019/44
2019/43
2019/39
2019/35
2019/44
2019/28
2019/42
2019/39
2019/43
2019/44
2019/38
2019/50
2019/31
2019/40
2019/40
2019/45
2019/38
2019/38
2019/39
2019/52
2019/40
2019/38

EP 2928041 B1
EP 2928496 B1
EP 2929871 B1
EP 2931689 B1
EP 2931951 B1
EP 2932561 B1
EP 2934134 B1
EP 2937657 B1
EP 2942216 B1
EP 2942355 B1
EP 2942355 B1
EP 2943354 B1
EP 2943621 B1
EP 2945917 B1
EP 2946564 B1
EP 2949193 B1
EP 2950670 B1
EP 2956165 B1
EP 2956995 B1
EP 2958943 B1
EP 2968290 B1
EP 2969005 B1
EP 2969215 B1
EP 2969253 B1
EP 2970028 B1
EP 2970256 B1
EP 2970377 B1
EP 2970429 B1
EP 2970449 B1
EP 2970682 B1
EP 2970845 B1
EP 2971031 B1
EP 2971038 B1
EP 2977238 B1
EP 2983787 B1
EP 2984431 B1
EP 2985275 B1
EP 2986398 B1
EP 2989145 B1
EP 2990238 B1
EP 2990440 B1
EP 2990576 B1
EP 2990834 B1
EP 2992079 B1
EP 2992100 B1
EP 2992247 B1
EP 2993411 B1
EP 2995211 B1
EP 2997719 B1
EP 3000905 B1
EP 3003251 B1
EP 3003386 B1
EP 3003412 B1
EP 3004076 B1
EP 3004077 B1
EP 3004896 B1
EP 3007743 B1
EP 3007837 B1
EP 3011244 B1
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11 09 2019
02 10 2019
04 09 2019
23 10 2019
23 10 2019
21 08 2019
14 08 2019
20 11 2019
16 10 2019
27 11 2019
02 10 2019
06 11 2019
25 09 2019
02 10 2019
30 10 2019
07 08 2019
25 09 2019
27 11 2019
02 10 2019
04 09 2019
18 09 2019
25 09 2019
04 12 2019
18 09 2019
02 10 2019
09 10 2019
23 10 2019
09 10 2019
04 09 2019
16 10 2019
09 10 2019
30 10 2019
14 08 2019
08 01 2020
06 11 2019
10 07 2019
10 07 2019
16 10 2019
07 08 2019
07 08 2019
23 10 2019
25 09 2019
30 10 2019
18 09 2019
23 10 2019
18 09 2019
30 10 2019
25 09 2019
02 10 2019
25 09 2019
09 10 2019
07 08 2019
25 09 2019
13 11 2019
09 10 2019
02 10 2019
02 10 2019
04 09 2019
28 08 2019
11 09 2019
16 10 2019
10 07 2019
26 06 2019
16 10 2019
27 11 2019
25 09 2019

Nr 4/2020
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2019/44
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EP 3034714 B1
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EP 3060797 B1
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EP 3066089 B1
EP 3066591 B1
EP 3066591 B1
EP 3067075 B1
EP 3067086 B1
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EP 3068948 B1
EP 3073826 B1
EP 3074139 B1
EP 3075751 B1
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EP 3079495 B1
EP 3079836 B1
EP 3079967 B1
EP 3080354 B1
EP 3083077 B1
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EP 3085662 B1
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EP 3097043 B1
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02 10 2019
06 11 2019
23 10 2019
16 10 2019
28 08 2019
09 10 2019
16 10 2019
28 08 2019
02 10 2019
18 09 2019
08 05 2019
02 10 2019
09 10 2019
14 08 2019
21 08 2019
12 06 2019
27 11 2019
02 10 2019
02 10 2019
02 10 2019
30 10 2019
30 10 2019
09 10 2019
16 10 2019
11 09 2019
06 11 2019
23 10 2019
25 09 2019
04 09 2019
13 11 2019
11 09 2019
11 12 2019
04 09 2019
23 10 2019
02 10 2019
21 08 2019
09 10 2019
25 09 2019
10 07 2019
25 09 2019
24 07 2019
18 09 2019
23 10 2019
04 12 2019
04 12 2019
09 10 2019
18 09 2019
04 09 2019
23 10 2019
23 10 2019
30 10 2019
14 08 2019
06 11 2019
02 10 2019
16 10 2019
30 10 2019
25 09 2019
23 10 2019
09 10 2019
14 08 2019
09 10 2019
11 09 2019
25 09 2019
06 11 2019
11 09 2019
07 08 2019
09 10 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/40
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2019/43
2019/42
2019/35
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2019/33
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2019/24
2019/48
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EP 3097926 B1
EP 3098107 B1
EP 3098239 B1
EP 3098926 B1
EP 3100104 B1
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EP 3102249 B1
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EP 3104681 B1
EP 3105201 B1
EP 3105873 B1
EP 3108091 B1
EP 3108966 B1
EP 3109380 B1
EP 3110678 B1
EP 3110837 B1
EP 3110961 B1
EP 3112023 B1
EP 3112544 B1
EP 3114074 B1
EP 3114198 B1
EP 3114501 B1
EP 3116343 B1
EP 3116745 B1
EP 3117706 B1
EP 3117716 B1
EP 3119064 B1
EP 3119231 B1
EP 3119437 B1
EP 3120280 B1
EP 3121226 B1
EP 3122865 B1
EP 3124016 B1
EP 3125934 B1
EP 3126129 B1
EP 3126695 B1
EP 3128271 B1
EP 3128579 B1
EP 3128868 B1
EP 3129570 B1
EP 3130029 B1
EP 3130347 B1
EP 3130710 B1
EP 3133035 B1
EP 3133669 B1
EP 3134125 B1
EP 3134396 B1
EP 3134848 B1
EP 3137437 B1
EP 3137460 B1
EP 3137638 B1
EP 3137832 B1
EP 3138600 B1
EP 3139755 B1
EP 3142519 B1
EP 3143029 B1
EP 3148760 B1
EP 3149265 B1
EP 3150068 B1
EP 3151814 B1
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EP 3152501 B1
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06 11 2019
11 12 2019
09 10 2019
11 12 2019
23 10 2019
30 10 2019
16 10 2019
30 10 2019
25 09 2019
13 11 2019
11 09 2019
16 10 2019
04 09 2019
11 09 2019
27 03 2019
04 12 2019
14 08 2019
27 11 2019
25 09 2019
30 10 2019
04 09 2019
23 10 2019
23 10 2019
01 05 2019
23 10 2019
09 10 2019
09 10 2019
25 09 2019
11 09 2019
02 10 2019
27 11 2019
18 09 2019
11 09 2019
23 10 2019
16 10 2019
06 11 2019
21 08 2019
25 09 2019
23 10 2019
09 10 2019
07 08 2019
02 10 2019
23 10 2019
18 12 2019
09 10 2019
25 09 2019
30 10 2019
19 06 2019
18 09 2019
23 10 2019
23 10 2019
02 10 2019
25 09 2019
16 10 2019
07 08 2019
11 09 2019
18 09 2019
18 09 2019
17 07 2019
13 11 2019
16 10 2019
18 09 2019
14 08 2019
25 09 2019
06 11 2019
16 10 2019
07 08 2019
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2019/45
2019/50
2019/41
2019/50
2019/43
2019/44
2019/42
2019/44
2019/39
2019/46
2019/37
2019/42
2019/36
2019/37
2019/13
2019/49
2019/33
2019/48
2019/39
2019/44
2019/36
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2019/48
2019/38
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2019/25
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2019/33
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2019/42
2019/32

EP 3160728 B1
EP 3161557 B1
EP 3162804 B1
EP 3164381 B1
EP 3164492 B1
EP 3164524 B1
EP 3168388 B1
EP 3169566 B1
EP 3169924 B1
EP 3170508 B1
EP 3171906 B1
EP 3172008 B1
EP 3172227 B1
EP 3172445 B1
EP 3177431 B1
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EP 3189237 B1
EP 3190681 B1
EP 3194407 B1
EP 3199032 B1
EP 3199218 B1
EP 3199227 B1
EP 3202834 B1
EP 3203008 B1
EP 3206686 B1
EP 3206966 B1
EP 3206978 B1
EP 3208393 B1
EP 3208736 B1
EP 3209890 B1
EP 3211170 B1
EP 3212642 B1
EP 3214217 B1
EP 3214918 B1
EP 3215117 B1
EP 3215843 B1
EP 3216355 B1
EP 3216574 B1
EP 3219643 B1
EP 3220110 B1
EP 3221029 B1
EP 3221519 B1
EP 3222311 B1
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EP 3227485 B1
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EP 3230731 B1
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
14 08 2019
16 10 2019
06 11 2019
16 10 2019
30 10 2019
23 10 2019
18 09 2019
16 10 2019
04 09 2019
16 10 2019
25 09 2019
09 10 2019
23 10 2019
30 10 2019
11 09 2019
16 10 2019
11 09 2019
04 09 2019
21 08 2019
28 08 2019
09 10 2019
25 09 2019
04 09 2019
09 10 2019
13 11 2019
01 01 2020
14 08 2019
14 08 2019
11 09 2019
18 09 2019
20 11 2019
24 07 2019
02 10 2019
30 10 2019
25 12 2019
09 10 2019
04 12 2019
04 09 2019
04 09 2019
09 10 2019
10 04 2019
23 10 2019
14 08 2019
09 10 2019
14 08 2019
16 10 2019
18 09 2019
16 10 2019
18 09 2019
30 10 2019
12 06 2019
25 09 2019
09 10 2019
16 10 2019
02 10 2019
08 01 2020
16 10 2019
09 10 2019
23 10 2019
28 08 2019
31 07 2019
04 09 2019
20 11 2019
28 08 2019
16 10 2019
02 10 2019
04 09 2019

2019/33
2019/42
2019/45
2019/42
2019/44
2019/43
2019/38
2019/42
2019/36
2019/42
2019/39
2019/41
2019/43
2019/44
2019/37
2019/42
2019/37
2019/36
2019/34
2019/35
2019/41
2019/39
2019/36
2019/41
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2020/01
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2019/33
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2019/44
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2019/42
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2019/39
2019/41
2019/42
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2019/42
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2019/31
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2019/47
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2019/36

EP 3231800 B1
EP 3232795 B1
EP 3233043 B1
EP 3233843 B1
EP 3233882 B1
EP 3233953 B1
EP 3234304 B1
EP 3235740 B1
EP 3235812 B1
EP 3236967 B1
EP 3236985 B1
EP 3237019 B1
EP 3237672 B1
EP 3237823 B1
EP 3238876 B1
EP 3238898 B1
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EP 3246021 B1
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EP 3247861 B1
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EP 3253177 B1
EP 3253486 B1
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EP 3253658 B1
EP 3253914 B1
EP 3254845 B1
EP 3255319 B1
EP 3256269 B1
EP 3257358 B1
EP 3258012 B1
EP 3258031 B1
EP 3258171 B1
EP 3258236 B1
EP 3260162 B1
EP 3261849 B1
EP 3262187 B1
EP 3262921 B1
EP 3263429 B1
EP 3263540 B1
EP 3265399 B1
EP 3265497 B1
EP 3266654 B1
EP 3267030 B1
EP 3267899 B1
EP 3268121 B1
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EP 3276290 B1
EP 3277050 B1
EP 3279417 B1
EP 3280763 B1
EP 3281309 B1
EP 3282783 B1
EP 3282872 B1
EP 3283776 B1
EP 3284728 B1
EP 3286108 B1
EP 3286289 B1
EP 3286442 B1
EP 3286764 B1
EP 3287339 B1
EP 3287411 B1
EP 3288551 B1
EP 3288903 B1
EP 3288955 B1
EP 3289241 B1
EP 3290051 B1
EP 3291242 B1
EP 3291715 B1
EP 3292105 B1
EP 3292225 B1
EP 3293115 B1
EP 3293333 B1
EP 3294442 B1
EP 3294825 B1
EP 3294856 B1
EP 3295856 B1
EP 3295993 B1
EP 3296229 B1
EP 3296299 B1
EP 3298082 B1
EP 3298224 B1
EP 3298703 B1
EP 3299079 B1
EP 3299244 B1
EP 3299690 B1
EP 3299718 B1
EP 3300724 B1
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EP 3306435 B1
EP 3306923 B1
EP 3307058 B1
EP 3307657 B1
EP 3307684 B1
EP 3308080 B1
EP 3308420 B1
EP 3310362 B1
EP 3310690 B1
EP 3310884 B1
EP 3312195 B1
EP 3312266 B1
EP 3312359 B1
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(T3) (97)

11 09 2019
11 09 2019
27 11 2019
25 09 2019
14 08 2019
31 07 2019
30 10 2019
30 10 2019
24 04 2019
27 11 2019
23 10 2019
11 09 2019
27 11 2019
04 09 2019
11 09 2019
25 09 2019
11 09 2019
11 09 2019
09 10 2019
04 09 2019
18 09 2019
25 09 2019
06 11 2019
18 12 2019
25 09 2019
30 10 2019
07 08 2019
18 09 2019
16 10 2019
04 09 2019
11 12 2019
06 11 2019
11 09 2019
09 10 2019
11 09 2019
02 10 2019
02 10 2019
11 09 2019
16 10 2019
28 08 2019
02 10 2019
18 09 2019
07 08 2019
02 10 2019
18 09 2019
23 10 2019
23 10 2019
18 09 2019
06 11 2019
06 11 2019
23 10 2019
24 07 2019
14 08 2019
02 10 2019
02 10 2019
02 10 2019
13 11 2019
02 10 2019
31 07 2019
25 09 2019
09 10 2019
02 10 2019
30 10 2019
23 10 2019
14 08 2019
23 10 2019
25 09 2019
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2019/37
2019/48
2019/39
2019/33
2019/31
2019/44
2019/44
2019/17
2019/48
2019/43
2019/37
2019/48
2019/36
2019/37
2019/39
2019/37
2019/37
2019/41
2019/36
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2019/39
2019/45
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2019/39
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2019/31
2019/39
2019/41
2019/40
2019/44
2019/43
2019/33
2019/43
2019/39

EP 3313190 B1
EP 3313998 B1
EP 3314058 B1
EP 3316066 B1
EP 3316680 B1
EP 3316854 B1
EP 3317232 B1
EP 3317284 B1
EP 3317318 B1
EP 3318691 B1
EP 3319420 B1
EP 3319438 B1
EP 3319925 B1
EP 3320102 B1
EP 3320306 B1
EP 3322045 B1
EP 3322688 B1
EP 3322912 B1
EP 3322964 B1
EP 3323512 B1
EP 3325365 B1
EP 3325386 B1
EP 3325422 B1
EP 3325676 B1
EP 3325735 B1
EP 3326249 B1
EP 3326541 B1
EP 3326710 B1
EP 3326949 B1
EP 3328244 B1
EP 3328658 B1
EP 3328781 B1
EP 3328845 B1
EP 3331408 B1
EP 3332118 B1
EP 3333551 B1
EP 3334576 B1
EP 3334635 B1
EP 3334863 B1
EP 3336208 B1
EP 3336275 B1
EP 3336286 B1
EP 3336482 B1
EP 3336722 B1
EP 3336840 B1
EP 3338285 B1
EP 3338751 B1
EP 3338791 B1
EP 3339359 B1
EP 3339360 B1
EP 3339623 B1
EP 3339648 B1
EP 3339667 B1
EP 3339935 B1
EP 3340337 B1
EP 3341144 B1
EP 3341380 B1
EP 3342960 B1
EP 3343915 B1
EP 3344664 B1
EP 3344679 B1
EP 3344792 B1
EP 3344876 B1
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EP 3348592 B1
EP 3350085 B1
EP 3350253 B1
EP 3350394 B1
EP 3350560 B1
EP 3351145 B1
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EP 3356056 B1
EP 3356235 B1
EP 3357104 B1
EP 3358240 B1
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06 11 2019
25 09 2019
16 10 2019
30 10 2019
30 10 2019
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16 10 2019
25 09 2019
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02 10 2019
02 10 2019
25 09 2019
09 10 2019
16 10 2019
25 09 2019
16 10 2019
02 10 2019
02 10 2019
16 10 2019
06 11 2019
11 09 2019
22 05 2019
02 10 2019
30 10 2019
16 10 2019
30 10 2019
25 09 2019
18 12 2019
11 12 2019
04 09 2019
30 10 2019
23 10 2019
25 09 2019
11 09 2019
16 10 2019
31 07 2019
23 10 2019
20 11 2019
04 12 2019
11 09 2019
04 09 2019
09 10 2019
16 10 2019
14 08 2019
23 10 2019
23 10 2019
23 10 2019
13 11 2019
02 10 2019
04 12 2019
02 10 2019
08 01 2020
30 10 2019
02 10 2019
25 09 2019
13 11 2019
06 11 2019
18 09 2019
06 11 2019
13 11 2019
13 11 2019
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2019/45
2019/39
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2019/44
2019/44
2019/44
2019/40
2019/41
2019/43
2019/42
2019/39
2019/36
2019/39
2019/44
2019/40
2019/40
2019/39
2019/41
2019/42
2019/39
2019/42
2019/40
2019/40
2019/42
2019/45
2019/37
2019/21
2019/40
2019/44
2019/42
2019/44
2019/39
2019/51
2019/50
2019/36
2019/44
2019/43
2019/39
2019/37
2019/42
2019/31
2019/43
2019/47
2019/49
2019/37
2019/36
2019/41
2019/42
2019/33
2019/43
2019/43
2019/43
2019/46
2019/40
2019/49
2019/40
2020/02
2019/44
2019/40
2019/39
2019/46
2019/45
2019/38
2019/45
2019/46
2019/46

EP 3378859 B1
EP 3379125 B1
EP 3380673 B1
EP 3381492 B1
EP 3383353 B1
EP 3384568 B1
EP 3384990 B1
EP 3385729 B1
EP 3386317 B1
EP 3386880 B1
EP 3388600 B1
EP 3388601 B1
EP 3391572 B1
EP 3391579 B1
EP 3393765 B1
EP 3393788 B1
EP 3395286 B1
EP 3395640 B1
EP 3396750 B1
EP 3397919 B1
EP 3398212 B1
EP 3400180 B1
EP 3400317 B1
EP 3400318 B1
EP 3400729 B1
EP 3400979 B1
EP 3401489 B1
EP 3402938 B1
EP 3403847 B1
EP 3405471 B1
EP 3405519 B1
EP 3408449 B1
EP 3409824 B1
EP 3409897 B1
EP 3411160 B1
EP 3411547 B1
EP 3413306 B1
EP 3415399 B1
EP 3416337 B1
EP 3416791 B1
EP 3416938 B1
EP 3417469 B1
EP 3420135 B1
EP 3423359 B1
EP 3424375 B1
EP 3426843 B1
EP 3430262 B1
EP 3430750 B1
EP 3431668 B1
EP 3432916 B1
EP 3434556 B1
EP 3435388 B1
EP 3436058 B1
EP 3441970 B1
EP 3442480 B1
EP 3442740 B1
EP 3445734 B1
EP 3448025 B1
EP 3449152 B1
EP 3453931 B1
EP 3456493 B1
EP 3463046 B1
EP 3463953 B1
EP 3466159 B1
EP 3466904 B1
EP 3467386 B1
EP 3469911 B1

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

30 10 2019
25 09 2019
13 11 2019
25 09 2019
30 10 2019
23 10 2019
06 11 2019
18 09 2019

Nr 4/2020
2019/44
2019/39
2019/46
2019/39
2019/44
2019/43
2019/45
2019/38

EP 3470823 B1
EP 3478754 B1
EP 3479052 B1
EP 3485669 B1
EP 3486014 B1
EP 3494116 B1
EP 3494188 B1
EP 3494997 B1

OGŁOSZENIA
SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(B1) 224409 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować w związku z decyzją Urzędu z dnia 31.10.2019 r. o stwierdzeniu
nieważności decyzji o udzieleniu patentu w części dotyczącej Politechniki Łódzkiej.
(B1) 230876 Postanowiono opis patentowy Pat.230876 ponownie wydrukować ze względu na stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 01.11.2017 o udzieleniu patentu oraz ponowne wydanie
decyzji o udzieleniu patentu z uwzględnieniem obu podmiotów
uprawnionych (decyzja z dnia 07.11.2019).

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) 2892347
(54) KOMBINACJE PASOŻYTOBÓJCZE SPIROCYKLICZNEJ IZOKSAZOLINY
(21) 0613 (22) 2020 03 02
(71) Zoetis Services LLC, PARSIPPANY (US)
(93) EU/2/19/243
2019 09 19 SIMPARICA TRIO - SAROLANER/
MOKSYDEKTYNA/PYRANTELU EMBONIAN
(T3) (68) 2506716
(54) Nowe związki tricykliczne
(21) 0614 (22) 2020 03 04
(71) AbbVie Inc., NORTH CHICAGO (US)
(93) EU/1/19/1404 2019 12 18 RINVOQ - UPADACYTYNIB
(B1) (68) 234811
(54) Koniugat interferonu-beta-1a zmodyfikowanego mPEG-O-2-metylopropiono-aldehydem i zawierająca go kompozycja farmaceutyczna
(21) 0615 (22) 2020 03 11
(71) Biogen MA Inc., CAMBRIDGE (US)
(93) EU/1/14/934
2014 07 23 PLEGRIDY - PEGINTERFERON BETA-1A
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(T3) (68) 1776011
(54) Kompozycja grzybobójcza zawierająca pochodne amidu kwasowego
(21) 0616 (22) 2020 03 16
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., OSAKA (JP)
(93) R-169/2019
2019 10 29 KENJA 400 SC
(93) 2171010
2018 02 20 KENJA 400 SC
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(T3) (68) 3106463
(54) Podstawione związki pirazolo[1,5-]pirymidyny, jako półprodukty w syntezie inhibitorów kinazy TRK
(21) 0617 (22) 2020 03 12
(71) Array Biopharma, Inc., BOULDER (US)
(93) EU/1/19/1385 2019 09 23 VITRAKVI - LAROTREKTYNIB
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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 71 337 do nr 71 374)
(Y1) (11) 71348
(41) 2019 09 23
(51) A01B 63/10 (2006.01)
A01B 73/00 (2006.01)
A01B 61/00 (2006.01)
(21) 127622
(22) 2018 09 12
(23) 2018 03 16 XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
AGROTECH, Kielce
(72) DZIEKAN KRZYSZTOF, Zielonki (PL)
(73) DZIEKAN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWOPRODUKCYJNO-HANDLOWE DZIEKAN, Zielonki (PL)
(54) Mechanizm regulacji wzajemnego położenia narzędzi uprawowych w maszynach rolniczych
(Y1) (11) 71349
(41) 2019 09 23
(51) A01B 63/10 (2006.01)
A01B 49/06 (2006.01)
A01B 73/00 (2006.01)
(21) 127623
(22) 2018 09 12
(23) 2018 03 16 XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
AGROTECH, Kielce
(72) DZIEKAN KRZYSZTOF, Zielonki (PL)
(73) DZIEKAN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWOPRODUKCYJNO-HANDLOWE DZIEKAN, Zielonki (PL)
(54) Zespół hydraulicznego wydźwigu końcowego narzędzia rolniczego zwłaszcza siewnika

(Y1) (11) 71359
(41) 2019 01 02
(51) A01K 31/24 (2006.01)
A01K 31/02 (2006.01)
A01K 31/10 (2006.01)
(21) 126441
(22) 2017 06 22
(72) TUSZYŃSKI WACŁAW ALEKSANDER, Dobino (PL)
(73) TUSZYŃSKI WACŁAW ALEKSANDER, Dobino (PL)
(54) Ramka do cel gniazdowych gołębników
(Y1) (11) 71344
(41) 2019 11 04
(51) A01K 63/04 (2006.01)
(21) 127283
(22) 2018 04 26
(72) JANKIEWICZ JANUSZ, Warszawa (PL); BRZESKI JERZY,
Raszyn (PL); JANKOWSKI PIOTR, Zuzanów (PL)
(73) AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Układ wstępnego zalewania filtra akwarystycznego
(Y1) (11) 71356
(41) 2017 06 19
(51) A22C 13/00 (2006.01)
B65C 5/00 (2006.01)
D05B 3/20 (2006.01)
(62) 415186
(21) 127922
(22) 2015 12 08
(72) JANUS MAREK, Piekary Śląskie (PL)
(73) NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie (PL)
(54) Siatka do wyrobów spożywczych, a zwłaszcza wyrobów wędliniarskich
(Y1) (11) 71340
(41) 2019 10 21
(51) A41C 1/00 (2006.01)
A61F 13/14 (2006.01)
(21) 127262
(22) 2018 04 19
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(72) HANSDORFER-KORZON RITA, Gdańsk (PL); GRUSZECKA
AGNIESZKA, Pruszcz Gdański (PL); TEODORCZYK JACEK, Gdańsk (PL)
(73) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Gorset kompresyjny
(Y1) (11) 71347
(41) 2016 12 19
(51) A47B 31/02 (2006.01)
(62) 413935
(21) 127501
(22) 2015 09 14
(72) MYSIOR MAREK, Bolków (PL); PRYDA BARTOSZ,
Kamienna Góra (PL); KOZIOŁEK SEBASTIAN, Sieradz (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Stół
(Y1) (11) 71367
(41) 2015 04 27
(51) A47C 17/13 (2006.01)
A47C 17/00 (2006.01)
(62) 405664
(21) 127920
(22) 2013 10 16
(72) MUCHA DANIEL, Ostrzeszów (PL)
(73) MUCHA JAN FABRYKA MEBLI UNIMEBEL, Ostrzeszów (PL)
(54) Mebel rozkładany do siedzenia i leżenia
(Y1) (11) 71374
(41) 2019 12 16
(51) A47J 37/07 (2006.01)
(21) 127775
(22) 2018 11 21
(72) BARTNIK ALEKSANDRA, Staniątki (PL); BARTNIK OLIVER,
Staniątki (PL)
(73) BARTNIK ALEKSANDRA, Staniątki (PL); BARTNIK OLIVER,
Staniątki (PL)
(54) Urządzenie z paleniskiem, zwłaszcza grill ogrodowy
(Y1) (11) 71342
(41) 2019 11 04
(51) A61C 7/10 (2006.01)
A61B 17/66 (2006.01)
(21) 127272
(22) 2018 04 24
(72) DOWGIERD KRZYSZTOF, Olsztyn (PL); SOBOLEWSKI ANDRZEJ,
Białystok (PL); KRZYŻEK ANDRZEJ, Białystok (PL); ZDANOWICZ
RUSŁAN, Białystok (PL)
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(54) Dystraktor
(Y1) (11) 71345
(41) 2018 12 17
(51) B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B29B 7/30 (2006.01)
B29B 7/32 (2006.01)
B29B 7/34 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
(21) 127341
(22) 2018 05 16
(72) FERDYNUS MIROSŁAW, Lublin (PL); SIKORA JANUSZ, Dys (PL);
LOPES DA CUNHA ANTÓNIO GASPAR, Braga (PT)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL);
Universidade do Minho, Braga (PT)
(54) Urządzenie uplastyczniające
(Y1) (11) 71361
(41) 2019 08 26
(51) B32B 21/13 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
(21) 127039
(22) 2018 02 16
(72) PAKOSIŃSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); DUHA WIESŁAW,
Nowy Sącz (PL)
(73) TIMBER TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Niżna (PL)
(54) Belka o prostokątnym przekroju stanowiąca półfabrykat drewniany wielorodzajowy
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(Y1) (11) 71362
(41) 2019 08 26
(51) B32B 21/13 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
(21) 127040
(22) 2018 02 16
(72) PAKOSIŃSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); DUHA WIESŁAW,
Nowy Sącz (PL)
(73) TIMBER TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Niżna (PL)
(54) Belka o prostokątnym przekroju stanowiąca półfabrykat drewniany wielorodzajowy
(Y1) (11) 71363
(41) 2019 08 26
(51) B32B 21/13 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
(21) 127041
(22) 2018 02 16
(72) PAKOSIŃSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); DUHA WIESŁAW,
Nowy Sącz (PL)
(73) TIMBER TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Niżna (PL)
(54) Belka o prostokątnym przekroju stanowiąca półfabrykat drewniany wielorodzajowy
(Y1) (11) 71373
(41) 2018 01 03
(51) B60C 5/20 (2006.01)
B60C 17/01 (2006.01)
B60C 7/12 (2006.01)
(21) 125266
(22) 2016 06 24
(72) PALUTKIEWICZ PAWEŁ, Częstochowa (PL); BARANOWSKI
WŁODZIMIERZ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Opona do kół pojazdu
(Y1) (11) 71350
(41) 2019 05 06
(51) B60K 15/04 (2006.01)
B60S 5/02 (2006.01)
B67C 11/00 (2006.01)
(21) 127737
(22) 2018 10 22
(30) 102017000120023
2017 10 23
IT
(72) MORSELLI MARIO, Castelrotto (IT)
(73) MORSELLI MARIO, Castelrotto (IT)
(54) Urządzenie do dostarczania produktu dodatkowego do układu
paliwowego benzynowego lub oleju napędowego pojazdu silnikowego
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 71357
(41) 2019 08 12
B60P 7/12 (2006.01)
126997
(22) 2018 02 02
WITCZAK MARCIN, Toruń (PL)
LAUDE SMART INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
Platforma do przewozu produktów, zwłaszcza w kształcie walca

(Y1) (11) 71354
(41) 2016 12 19
(51) B60R 19/22 (2006.01)
B60R 19/34 (2006.01)
(62) 414577
(21) 128377
(22) 2015 10 29
(72) GRONOSTAJSKI ZBIGNIEW, Wrocław (PL); NIECHAJOWICZ
ADAM, Wrocław (PL); KACZYŃSKI PAWEŁ, Wrocław (PL);
BARTCZAK BARTOSZ, Różanki (PL); POLAK SŁAWOMIR, Syców (PL);
JAŚKIEWICZ KAROL, Wrocław (PL); KRAWCZYK JAKUB, Bielawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Profil magnezowy pochłaniający energię zderzeń
(Y1) (11) 71365
(41) 2019 10 07
(51) B65D 5/02 (2006.01)
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B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 127204
(22) 2018 04 03
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wykrój opakowania
(Y1) (11) 71337
(41) 2019 10 07
(51) B65D 5/54 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
(21) 127207
(22) 2018 04 04
(72) ANTKOWIAK ARTUR, Krzycko Wielkie (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wykrój opakowania zamykanego
(Y1) (11) 71338
(41) 2019 10 07
(51) B65D 25/20 (2006.01)
B65D 6/28 (2006.01)
(21) 127217
(22) 2018 04 06
(72) MATEJCZYK SZYMON, Lubliniec (PL)
(73) POLMAR PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec (PL)
(54) Skrzynka transportowa dla zakładów produkcyjnych
(Y1) (11) 71358
(41) 2017 10 23
(51) B65D 27/30 (2006.01)
C09J 7/10 (2018.01)
(21) 125031
(22) 2016 04 11
(72) GŁOWIŃSKI JÓZEF, Toruń (PL); MYSZKOROWSKI DARIUSZ,
Toruń (PL)
(73) PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(54) Taśma zabezpieczająca
(Y1) (11) 71368
(41) 2017 03 27
(51) B65D 83/08 (2006.01)
B65D 75/52 (2006.01)
A47K 10/42 (2006.01)
(62) 414121
(21) 128235
(22) 2015 09 23
(72) SIWEK WOJCIECH, Siemianowice Śląskie (PL); PITZKE KATRIN,
Wachtberg Niederbachem (DE)
(73) AUTOMATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubań (PL)
(54) Opakowanie zbiorcze produktu higienicznego

Nr 4/2020

(Y1) (11) 71369
(41) 2015 12 07
(51) E04F 21/16 (2006.01)
E04F 21/06 (2006.01)
E04G 21/20 (2006.01)
(62) 408452
(21) 128243
(22) 2014 06 06
(72) SKŁAD GRZEGORZ, Koszalin (PL)
(73) SKŁAD GRZEGORZ, Koszalin (PL)
(54) Paca budowlana
(Y1) (11) 71353
(41) 2017 02 13
(51) E21D 1/06 (2006.01)
E21C 25/06 (2006.01)
E21C 25/68 (2006.01)
E21D 5/12 (2006.01)
(62) 413483
(21) 128371
(22) 2015 08 10
(72) SOK HENRYK, Czechowice-Dziedzice (PL); KOPIEC TADEUSZ,
Wodzisław Śląski (PL); LIBERA KRZYSZTOF, Katowice (PL);
BLICHARSKI ŁUKASZ, Katowice (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL);
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO GÓRNICZE ROW-JAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój (PL)
(54) Kombajn górniczy samojezdny do drążenia wyrobiska pionowego
(Y1) (11) 71360
(41) 2019 05 20
(51) F16G 15/04 (2006.01)
F16G 15/06 (2006.01)
F16G 13/00 (2006.01)
B65G 19/20 (2006.01)
B65G 17/38 (2006.01)
(21) 126765
(22) 2017 11 08
(72) HANUSZKIEWICZ KAZIMIERZ, Katowice (PL); BĄK DAMIAN,
Siemianowice Ślaskie (PL); RAŚ MARCIN, Ruda Śląska (PL)
(73) FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA
KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Zamek ogniwa złącznego łańcucha
(Y1) (11) 71355
(41) 2019 11 04
(51) F16L 51/00 (2006.01)
F16L 51/02 (2006.01)
(21) 127278
(22) 2018 04 25
(72) PIOTROWSKI MARCIN, Zielona Góra (PL)
(73) METAL-GUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(54) Kompensator teflonowy próżniowy

(Y1) (11) 71352
(41) 2019 07 15
(51) B65H 18/08 (2006.01)
B65H 19/22 (2006.01)
(21) 127948
(22) 2019 01 08
(30) 201830026
2018 01 08
ES
(72) BERENGUEL SANCHEZ JUAN, Girona (ES)
(73) CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL TER, S.A.,
Girona (ES)
(54) Trzpień do maszyn nawijających worki na rolki bezrdzeniowe

(Y1) (11) 71346
(41) 2019 12 02
(51) F16M 11/00 (2006.01)
G01N 11/06 (2006.01)
(21) 127366
(22) 2018 05 25
(72) MUSIAŁ WITOLD, Wrocław (PL); BERKOWSKI RYSZARD,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Statyw obrotowy

(Y1) (11) 71371
(41) 2015 09 14
(51) E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
(62) 407369
(21) 128452
(22) 2014 03 03
(72) KREFT GRZEGORZ, Rumia (PL); ODWALD KAZIMIERZ, Luzino (PL)
(73) BALEX METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolszewo (PL)
(54) Element pokrycia dachowego

(Y1) (11) 71364
(41) 2019 07 15
(51) F23B 40/00 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
(21) 126924
(22) 2018 01 03
(72) DZIUBEŁA MARIUSZ, Ruda Strawczyńska (PL)
(73) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Palnik do kotłów grzewczych z rusztem samoczyszczącym
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(Y1) (11) 71366
(41) 2019 10 21
(51) F23D 1/02 (2006.01)
(21) 127249
(22) 2018 04 16
(72) KULPA ANDRZEJ, Warszawa (PL); PETELA ANDRZEJ, Bytom (PL);
POKORSKI WOJCIECH, Piastów (PL); SIWIŃSKI JAN, Nowa Wieś (PL)
(73) ECOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Kocioł energetyczny przystosowany do spalania pyłowego
paliwa biologicznego
(Y1) (11) 71372
(41) 2019 01 02
(51) F24B 1/191 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
(62) 421992
(21) 128457
(22) 2017 06 22
(72) MALCZYK ANDRZEJ, Barwałd Średni (PL)
(73) MALCZYK ANDRZEJ, Barwałd Średni (PL)
(54) Podgrzewacz powietrza spalania do pieca centralnego ogrzewania
(Y1) (11) 71370
(41) 2019 10 07
(51) F24H 9/18 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
(21) 128320
(22) 2019 06 03
(72) ZMARZŁY PAWEŁ, Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Palnik na paliwa stałe
(Y1) (11) 71351
(41) 2019 11 18
(51) H01B 9/00 (2006.01)
H01B 11/22 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
(21) 127833
(22) 2017 03 28
(30) PV 2016-185
2016 03 31
CZ
(86) 2017 03 28
PCT/CZ17/00018
(87) 2017 10 05
WO17/167319
(72) TROJAN JAROSLAV, Řičany (CZ)
(73) PREdistribuce, a.s., Praga (CZ)
(54) Zespolony kabel elektroenergetyczny
(Y1) (11) 71341
(41) 2019 11 04
(51) H02S 20/10 (2014.01)
F24S 25/63 (2018.01)
(21) 127266
(22) 2018 04 23
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) System do montażu, zwłaszcza konstrukcji solarnych
(Y1) (11) 71343
(41) 2019 11 04
(51) H02S 20/30 (2014.01)
F24S 30/422 (2018.01)
(21) 127280
(22) 2018 04 25
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych
(Y1) (11) 71339
(41) 2019 10 21
(51) H05K 7/10 (2006.01)
H05K 7/14 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
(21) 127224
(22) 2018 04 09
(72) ZIARKO ŁUKASZ, Zabłotce (PL)
(73) CIARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sanok (PL)
(54) Zespół mocowania modułów elektronicznych o dodatkowych
funkcjach użytkowych, zwłaszcza dla okapu kuchennego
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01B 63/10 (2006.01)
A01B 73/00 (2006.01)
A01B 61/00 (2006.01)
A01B 63/10 (2006.01)
A01B 49/06 (2006.01)
A01B 73/00 (2006.01)
A01K 31/24 (2006.01)
A01K 31/02 (2006.01)
A01K 31/10 (2006.01)
A01K 63/04 (2006.01)
A22C 13/00 (2006.01)
A41C 1/00 (2006.01)
A47B 31/02 (2006.01)
A47C 17/13 (2006.01)
A47C 17/00 (2006.01)
A47J 37/07 (2006.01)
A47K 10/42 (2006.01)
A61B 17/66 (2006.01)
A61C 7/10 (2006.01)
A61F 13/14 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
B29B 7/30 (2006.01)
B29B 7/32 (2006.01)
B29B 7/34 (2006.01)
B29B 7/42 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
B29C 47/38 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B32B 21/13 (2006.01)
B32B 21/13 (2006.01)
B32B 21/13 (2006.01)
B60C 5/20 (2006.01)
B60C 17/01 (2006.01)
B60C 7/12 (2006.01)
B60K 15/04 (2006.01)
B60P 7/12 (2006.01)
B60R 19/22 (2006.01)
B60R 19/34 (2006.01)
B60S 5/02 (2006.01)
B65C 5/00 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/54 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
B65D 25/20 (2006.01)
B65D 6/28 (2006.01)

71348
71348*
71348*
71349
71349*
71349*
71359
71359*
71359*
71344
71356
71340
71347
71367
71367*
71374
71368*
71342*
71342
71340*
71361*
71362*
71363*
71345*
71345*
71345*
71345*
71345
71345*
71345*
71361
71362
71363
71373
71373*
71373*
71350
71357
71354
71354*
71350*
71356*
71365
71365*
71365*
71337
71337*
71338
71338*

B65D 27/30 (2006.01)
B65D 83/08 (2006.01)
B65D 75/52 (2006.01)
B65G 19/20 (2006.01)
B65G 17/38 (2006.01)
B65H 18/08 (2006.01)
B65H 19/22 (2006.01)
B67C 11/00 (2006.01)
C09J 7/10 (2018.01)
D05B 3/20 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
E04D 1/26 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
E04F 21/06 (2006.01)
E04G 21/20 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
E06B 1/06 (2006.01)
E21C 25/06 (2006.01)
E21C 25/68 (2006.01)
E21D 1/06 (2006.01)
E21D 5/12 (2006.01)
F16G 15/04 (2006.01)
F16G 15/06 (2006.01)
F16G 13/00 (2006.01)
F16L 51/00 (2006.01)
F16L 51/02 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F23B 40/00 (2006.01)
F23D 1/02 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F23H 15/00 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
F24B 1/191 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24S 25/63 (2018.01)
F24S 30/422 (2018.01)
G01N 11/06 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
H01B 9/00 (2006.01)
H01B 11/22 (2006.01)
H02S 20/10 (2014.01)
H02S 20/30 (2014.01)
H05K 7/10 (2006.01)
H05K 7/14 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)

71358
71368
71368*
71360*
71360*
71352
71352*
71350*
71358*
71356*
71371
71371*
71369
71369*
71369*
71361*
71362*
71363*
71353*
71353*
71353
71353*
71360
71360*
71360*
71355
71355*
71346
71364
71366
71364*
71364*
71370*
71372*
71372
71372*
71370
71341*
71343*
71346*
71351*
71351
71351*
71341
71343
71339
71339*
71339*

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Nr 4/2020

Symbol
MKP

1

2

1

2

71337
71338
71339
71340
71341
71342
71343
71344
71345
71346
71347
71348
71349
71350
71351
71352
71353
71354
71355

B65D 5/54 (2006.01)
B65D 25/20 (2006.01)
H05K 7/10 (2006.01)
A41C 1/00 (2006.01)
H02S 20/10 (2014.01)
A61C 7/10 (2006.01)
H02S 20/30 (2014.01)
A01K 63/04 (2006.01)
B29C 47/36 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
A47B 31/02 (2006.01)
A01B 63/10 (2006.01)
A01B 63/10 (2006.01)
B60K 15/04 (2006.01)
H01B 9/00 (2006.01)
B65H 18/08 (2006.01)
E21D 1/06 (2006.01)
B60R 19/22 (2006.01)
F16L 51/00 (2006.01)

71356
71357
71358
71359
71360
71361
71362
71363
71364
71365
71366
71367
71368
71369
71370
71371
71372
71373
71374

A22C 13/00 (2006.01)
B60P 7/12 (2006.01)
B65D 27/30 (2006.01)
A01K 31/24 (2006.01)
F16G 15/04 (2006.01)
B32B 21/13 (2006.01)
B32B 21/13 (2006.01)
B32B 21/13 (2006.01)
F23B 40/00 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
F23D 1/02 (2006.01)
A47C 17/13 (2006.01)
B65D 83/08 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
F24B 1/191 (2006.01)
B60C 5/20 (2006.01)
A47J 37/07 (2006.01)

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) 124031
(U1) (21) 124968
(U1) (21) 125042
(U1) (21) 125607

23/2016
20/2017
20/2017
07/2018

(U1) (21) 126263
(U1) (21) 126805
(U1) (21) 127653

22/2018
12/2019
09/2019

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na wzór użytkowy, 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) 70993
9/2019
2019 11 26
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 25.04.2019 r. o udzieleniu
prawa ochronnego.

Nr 4/2020
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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
UDZIELONE PRAWA

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

26-01
(11) 25957
(22) 2019 10 31
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Lampion

(21) 28113

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

26-01
(11) 25958
(22) 2019 10 21
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Zestaw ramki i pokrywki znicza/lampionu

(21) 28060

(51) 25-02
(11) 25959
(22) 2019 09 27
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(72) ORLIK-KOŻDOŃ BOŻENA

(21) 28007

(od nr 25 955 do nr 26 001)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

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

26-01
(11) 25955
(22) 2019 10 31
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Lampion

26-01
(11) 25956
(22) 2019 10 31
PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
PALIMĄKA KAMIL
Obudowa lampionu

(21) 28104

(21) 28114
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(54) Panel termiczny do ociepleń od wewnątrz z barierą paroizolacyjną
(55)

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

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

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

06-01
(11) 25960
(22) 2019 11 18
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
GROŃ KRZYSZTOF
Szezląg

06-01
(11) 25961
(22) 2019 11 18
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
GROŃ KRZYSZTOF
Ławka

23-01
(11) 25962
(22) 2019 11 14
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
GRYCZ ANDRZEJ, GRABA MARCIN SYLWESTER
Bateria łazienkowa

(21) 28157

(21) 28156

(21) 28143

Nr 4/2020

(51) 06-01
(11) 25963
(22) 2019 11 13
(21) 28141
(73) NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowo Podgórne (PL)
(72) GANSZYNIEC MAJA
(54) Siedzisko
(55)

(51) 06-01
(11) 25964
(22) 2019 11 13
(21) 28140
(73) NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowo Podgórne (PL)
(72) GANSZYNIEC MAJA
(54) Siedzisko
(55)

(51) 06-01
(11) 25965
(22) 2019 11 13
(21) 28139
(73) NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowo Podgórne (PL)
(72) GANSZYNIEC MAJA
(54) Siedzisko narożne
(55)

(51) 06-01
(11) 25966
(22) 2019 11 13
(21) 28138
(73) NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowo Podgórne (PL)
(72) GANSZYNIEC MAJA
(54) Siedzisko narożne
(55)

(51) 12-12
(11) 25967
(22) 2019 11 07
(21) 28126
(73) TRYLSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE TAKO, Częstochowa (PL)
(72) TRYLSKI MATEUSZ, TRYLSKI GRZEGORZ

Nr 4/2020
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(54) Element ozdobny stelaża wózka dziecięcego
(55)

(51) 12-12
(11) 25968
(22) 2019 11 07
(21) 28125
(73) TRYLSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE TAKO, Częstochowa (PL)
(72) TRYLSKI MATEUSZ, TRYLSKI GRZEGORZ
(54) Element ozdobny stelaża wózka dziecięcego
(55)

(54) Element ozdobny stelaża wózka dziecięcego
(55)

(51) 10-05
(11) 25971
(22) 2019 09 26
(21) 28006
(73) PALKA TOMASZ SOLID-BHP CENTRUM SZKOLEŃ I USŁUG BHP
I P.POŻ, Mszana Dolna (PL)
(72) PALKA TOMASZ
(54) Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
(51) 12-12
(11) 25969
(22) 2019 11 07
(21) 28124
(73) TRYLSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE TAKO, Częstochowa (PL)
(72) TRYLSKI MATEUSZ, TRYLSKI GRZEGORZ
(54) Element ozdobny stelaża wózka dziecięcego
(55)

(51) 12-12
(11) 25970
(22) 2019 11 07
(21) 28123
(73) TRYLSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE TAKO, Częstochowa (PL)
(72) TRYLSKI MATEUSZ, TRYLSKI GRZEGORZ
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09-01
(11) 25972
(22) 2019 06 24
SIUDA TOMASZ, Kielce (PL)
SIUDA TOMASZ
Pokrowiec termiczny

(21) 27776

(51) 26-01
(11) 25973
(22) 2019 11 14
(21) 28144
(73) LOCH BARBARA, KLUCZEWSKA KATARZYNA ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWY ZNICZ SPÓŁKA CYWILNA, Jaworzno (PL)
(72) LOCH BARBARA, KLUCZEWSKA KATARZYNA
(54) Korpus znicza
(55)

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

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
21-03
(11) 25974
(22) 2019 11 20
TADEUSIAK RAFAŁ MOLII, Częstochowa (PL)
TADEUSIAK RAFAŁ
Huśtawka dziecięca

(51) 09-05
(11) 25975
(22) 2019 10 31
(73) HARTMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(72) MAĆKOWIAK GRZEGORZ
(54) Opakowanie do podłoża ogrodniczego
(55)

(21) 28162

(54) Podkład pod wieniec
(55)

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

09-09
(11) 25979
(22) 2019 10 14
(21) 28043
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25980
(22) 2019 10 14
(21) 28044
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź (PL)
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(21) 28112

(51) 10-04
(11) 25976
(22) 2019 11 26
(21) 28176
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(72) BORTEL KRZYSZTOF, LANGER EWA, KUCZYŃSKA HELENA,
BIAŁEK-BRODOCZ MARZENA, STEKLA JULIA
(54) Segment terenowej stacji pomiarowej
(55)

19-06
(11) 25977
(22) 2019 11 26
MACHOCKI ADAM, Kielce (PL)
MACHOCKI ADAM, MACHOCKA MILENA
Sorter na kredki

(21) 28177

(51) 11-02
(11) 25978
(22) 2019 10 04
(73) BŁOŃSKI JANUSZ, Koziegłowy (PL)
(72) BŁOŃSKI JANUSZ

(21) 28031

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

Nr 4/2020

(51) 07-04
(11) 25981
(22) 2019 10 28
(21) 28088
(73) INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(72) KUBAS GRZEGORZ
(54) Czajnik elektryczny bezprzewodowy
(55)

(51) 07-04
(11) 25982
(22) 2019 10 28
(21) 28089
(73) INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(72) KUBAS GRZEGORZ
(54) Czajnik elektryczny bezprzewodowy
(55)

Nr 4/2020
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(51) 07-04
(11) 25983
(22) 2019 10 28
(21) 28090
(73) INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(72) KUBAS GRZEGORZ
(54) Czajnik elektryczny bezprzewodowy
(55)

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

25-03
(11) 25984
(22) 2019 11 05
STARŻYK KRZYSZTOF, Dzierżoniów (PL)
STARŻYK KRZYSZTOF
Obiekt budowlany

(21) 27953

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

10-06
(11) 25985
(22) 2018 01 08
CIUPA BOGUSŁAW, Łódź (PL)
CIUPA BOGUSŁAW
Lampa sygnalizacyjna

(21) 26167

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

(51) 32-00
(11) 25987
(22) 2019 10 02
(21) 28027
(73) GHRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) KOŚĆ DANIEL
(54) Znak graficzny
(55)

(51) 11-02
(11) 25988
(22) 2019 11 08
(73) GUT ANDRZEJ BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
BUDOWLANYCH, Jaworzno (PL)
(72) GUT ANDRZEJ
(54) Donica
(55)

06-04, 06-03, 06-06 (11) 25986 (22) 2019 10 23 (21) 28082
DIG-NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń (PL)
LENART KAMIL, LENART PAWEŁ, LENART MAŁGORZATA
Zestaw mebli

55

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

(21) 28130

09-01
(11) 25989
(22) 2019 10 22
(21) 28068
DUDEK PIOTR KOMES PIOTR DUDEK, Niemierzyce (PL)
DUDEK PIOTR
Butelka z uchwytem

(51) 08-08
(11) 25990
(22) 2019 09 20
(73) BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(72) BARECKI ZBIGNIEW

(21) 28195

56
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(54) Jarzmo prętowe
(55)

Nr 4/2020

(54) Noga pod blat mebla
(55)

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

08-08
(11) 25991
(22) 2019 11 27
BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
BARECKI ZBIGNIEW
Jarzmo prętowe

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

06-06
(11) 25992
(22) 2019 10 19
(21) 28055
ZAKRZEWSKI ROBERT F.P.H.U. R-MIX, Siepraw (PL)
ZAKRZEWSKI ROBERT
Noga pod blat mebla

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

06-06
(11) 25993
(22) 2019 10 19
(21) 28056
ZAKRZEWSKI ROBERT F.P.H.U. R-MIX, Siepraw (PL)
ZAKRZEWSKI ROBERT
Noga pod blat mebla

(21) 28196

(51) 06-06
(11) 25994
(22) 2019 10 19
(21) 28057
(73) ZAKRZEWSKI ROBERT F.P.H.U. R-MIX, Siepraw (PL)
(72) ZAKRZEWSKI ROBERT

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

06-06
(11) 25995
(22) 2019 10 19
(21) 28058
ZAKRZEWSKI ROBERT F.P.H.U. R-MIX, Siepraw (PL)
ZAKRZEWSKI ROBERT
Noga pod blat mebla

(51) 09-03
(11) 25996
(22) 2019 05 29
(21) 27692
(73) MARIA ZIĘBIŃSKA, STANISŁAW ZIĘBIŃSKI ICE MASTRY
SPÓŁKA JAWNA, Czaniec (PL)
(72) ZIĘBIŃSKA MARIA
(54) Pojemnik na lody
(55)

(51) 25-03
(11) 25997
(22) 2019 11 19
(73) DOLATA MAGDALENA, Wrocław (PL)
(72) DOLATA MAGDALENA

(21) 28161

Nr 4/2020
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(54) Nagrobek
(55)

57

(54) Implant krążka międzykręgowego
(55)

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
(51) 32-00
(11) 25998
(22) 2019 09 30
(21) 28186
(73) MIRROR DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(72) SOBIEPAŃSKA KAROLINA, BARTOSZEWSKI ADAM
(54) Logo
(55)

(51) 32-00
(11) 25999
(22) 2019 09 30
(21) 28187
(73) MIRROR DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(72) SOBIEPAŃSKA KAROLINA, BARTOSZEWSKI ADAM
(54) Logo
(55)

(51) 32-00
(11) 26000
(22) 2019 09 30
(21) 28190
(73) MIRROR DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(72) SOBIEPAŃSKA KAROLINA, BARTOSZEWSKI ADAM
(54) Logo
(55)

(51) 24-03
(11) 26001
(22) 2019 08 12
(21) 27904
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(72) MACHOCZEK TOMASZ, MRÓWKA MACIEJ, DUDA SŁAWOMIR,
MICHNIK ROBERT

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa z
rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 00128
(11) 06910
(11) 07011
(11) 07014
(11) 07025
(11) 07026
(11) 07042
(11) 07044
(11) 07097
(11) 07215
(11) 07239
(11) 07266
(11) 07765
(11) 07801
(11) 07943
(11) 07944
(11) 08454
(11) 08455
(11) 08456
(11) 14543
(11) 14562
(11) 14577
(11) 14621
(11) 14697
(11) 14739
(11) 14741
(11) 15010
(11) 15167
(11) 20754
(11) 20759
(11) 20790
(11) 20791
(11) 20794
(11) 20795
(11) 20796
(11) 20810
(11) 20812
(11) 20813
(11) 20814
(11) 20815
(11) 20816
(11) 20821
(11) 20823
(11) 20824
(11) 20825
(11) 20826

2019 02 15
2019 02 03
2019 02 04
2019 02 13
2019 02 26
2019 02 26
2019 02 23
2019 02 13
2019 02 25
2019 02 27
2019 02 19
2019 02 20
2019 02 23
2019 02 28
2019 02 10
2019 02 10
2019 02 10
2019 02 10
2019 02 10
2019 02 09
2019 02 20
2019 02 27
2019 02 02
2019 02 26
2019 02 10
2019 02 20
2019 02 06
2019 02 11
2019 02 07
2019 02 14
2019 02 04
2019 02 10
2019 02 12
2019 02 17
2019 02 17
2019 02 17
2019 02 17
2019 02 17
2019 02 17
2019 02 17
2019 02 17
2019 02 18
2019 02 19
2019 02 19
2019 02 19
2019 02 20

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.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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(11) 20847
(11) 20851
(11) 20874
(11) 20875
(11) 20878
(11) 20888
(11) 20889
(11) 20893
(11) 20921
(11) 20922
(11) 20923
(11) 20924
(11) 20936
(11) 20965
(11) 21139
(11) 21140
(11) 21141
(11) 21353
(11) 21434
(11) 21435

2019 02 04
2019 02 20
2019 02 04
2019 02 06
2019 02 10
2019 02 12
2019 02 12
2019 02 24
2019 02 03
2019 02 11
2019 02 13
2019 02 13
2019 02 24
2019 02 10
2019 02 11
2019 02 07
2019 02 07
2019 02 12
2019 02 12
2019 02 12

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w 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.
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) 00698 A. Wykreślono: CEDERROTH POLSKA Spółka Akcyjna, Radzymin, Polska 010842719;Wpisano:ORKLA CARE SPÓŁKA
AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719
(11) 00958 A. Wykreślono: SCA HYGIENE PRODUCTS GMBH,
MANNHEIM, Niemcy; Wpisano: Essity Operations Mannheim
GmbH, MANNHEIM, Niemcy
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(11) 03758 A. Wykreślono: SCA HYGIENE PRODUCTS GMBH,
MANNHEIM, Niemcy; Wpisano:Essity Operations Mannheim
GmbH, MANNHEIM, Niemcy
(11) 07736 A. Wykreślono: CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719;Wpisano:ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, Polska 010842719
(11) 15098 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,Polska
020333128;Wpisano:TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzyce,Polska 020333128
(11) 21115 A. Wykreślono: „TECH” PAWEŁ JURA, JANUSZ MASTER SPÓŁKA JAWNA, Wieprz, Polska 356782780;Wpisano:TECH
STEROWNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Wieprz, Polska 356782780
(11) 22275 A. Wykreślono: MORAWSKA MONIKA ECO PATIO,
Łaziska Górne, Polska 241401784;Wpisano:DOZBUD WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki,
Polska 369482817
(11) 22275 A. Wykreślono: DOZBUD WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki, Polska
369482817;Wpisano:DOZBUD EASY DRIVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki, Polska369482817
(11) 22637 A. Wykreślono: CELEJ MARIA MM SYSTEM DIAPERS, Zator, Polska 122847383 ;Wpisano:CELEJ BEATA MM SYSTEM
DIAPERS, Zator, Polska 851798128
(11) 23376 A. Wykreślono: MAXEKSPOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364064788 ;Wpisano:ANROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 100063612
(11) 23732 A. Wykreślono: MAXEKSPOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364064788 ;Wpisano:ANROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 100063612
(11) 24431 A. Wykreślono: MAXEKSPOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364064788 ;Wpisano:ANROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 100063612
(11) 24745 A. Wykreślono: SORTER SPÓŁKA JAWNA, KONRAD
GRZESZCZYK, MICHAŁ ZIOMEK, Radom, Polska 142446830;Wpisano:SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
142446830
(11) 25043 A. Wykreślono: NICZUK METALL-PL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo, Polska 008024773;Wpisano:NICZUK SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo, Polska 008024773
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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
UDZIELONE PRAWA
(od nr 326 201 do nr 327 000)
(111) 326201
(220) 2019 03 29
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 26
(732) GIERSOK BARTŁOMIEJ, Chojnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GB
(540)

(210) 497912

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 montaż drzwi i okien, budownictwo.
(111) 326202
(220) 2019 07 17
(210) 502390
(151) 2020 01 22
(441) 2019 09 30
(732) NANOBIZ CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NANOSTONE

(510), (511) 1 materiały syntetyczne do absorpcji oleju, preparaty
chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty antystatyczne inne niż do użytku domowego, preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, barwniki chemiczne do emalii i szkła, środki chemiczne do napowietrzania
betonu, preparaty zapobiegające tworzeniu się osadów, preparaty
chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, preparaty
chemiczne do uzdatniania wody, preparaty do uzdatniania wody,
preparaty do zmiękczania wody, woda destylowana, preparaty chemiczne nadające wodoodporność skórom, woski do czyszczenia,
preparaty do wulkanizacji, woski wybielające chemikalia, preparaty
do wybielania jako środki odbarwiające do celów przemysłowych,
żywice akrylowe w stanie surowym, żywice epoksydowe w stanie
surowym, żywice syntetyczne w stanie surowym, żywice sztuczne w stanie surowym, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, plastizole, plastyfikatory, chemikalia
do zapobiegania pleśni i rdzy, preparaty zapobiegające tworzeniu
się powłok osadowych, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty chemiczne dla przemysłu,
nawozy dla rolnictwa, produkty chemiczne do renowacji skóry, środki chemiczne do impregnowania skóry, środki chemiczne nadające
wodoodporność skórom, preparaty impregnujące spoiwa z wyjątkiem farb, spoiwa (metalurgia), spoiwa do betonu, szkło wodne (krzemiany), tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki chemiczne
przeciwdziałające matowieniu szyb, dodatki chemiczne do środków
grzybobójczych, dodatki chemiczne do środków owadobójczych,
substancje do usuwania tapet ściennych, preparaty chemiczne
do impregnowania materiałów tekstylnych, preparaty chemiczne
do ożywiania kolorów tekstyliów, preparaty chemiczne nadające
wodoodporność tekstyliom, preparaty do konserwacji cementu
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty chemiczne do celów naukowych inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla
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przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, chemikalia organiczne czyszczące, środki chemiczne do czyszczenia kominów, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, detergenty
używane w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, preparaty chemiczne
do czyszczenia grzejników, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne do impregnacja skóry, spoiwa
impregnujące chemikalia z wyjątkiem farb, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego, kleje jako materiały klejące do celów przemysłowych, kleje do afiszów, kleje do celów przemysłowych, kleje
do obuwia, kleje do płytek ceramicznych, kleje do tapet, preparaty
do klejenia, gruntowania, środki chemiczne do czyszczenia kominów, preparaty chemiczne kondensacyjne, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb
i olejów, środki do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów,
preparaty do konserwacji gumy i kauczuku, preparaty do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwowania
produktów farmaceutycznych, krzem (Si), krzemiany, rozpuszczalniki do lakierów, płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych,
preparaty konserwujące stosowane w murarstwie z wyłączeniem
farb i olejów, preparaty do czyszczenia, chemikalia do odbarwiania
olejów, chemikalia do odbarwiania tłuszczów, preparaty do odklejania, środki do odklejania, środki do odklejania jako środki chemiczne do rozpuszczania skrobi, preparaty do odtłuszczania stosowane
w procesach produkcyjnych, tworzywa sztuczne do absorpcji olei,
środki do usuwania olei, preparaty do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie domowym, 2 pigmenty, powłoki jako farby,
powłoki do krycia dachów (farby), powłoki zabezpieczające podwozie pojazdów, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające do metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, bejce do skóry,
środki antykorozyjne, utrwalacze (lakiery), żywice naturalne w stanie
surowym, barwniki, bejce, czernidła (barwinki lub farby), barwniki
do drewna, bejce do drewna, oleje do konserwacji drewna, podkłady do drewna (malowanie, lakierowanie), preparaty do konserwacji
drewna, emalie (lakiery), emalie do malowania, farbki (barwniki lub
farby), farby, farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna (bejce),
farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, lakiery, farby ognioodporne, oleje do konserwacji
drewna, 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia, preparaty do usuwania farby, środki do usuwania
lakierów preparaty do mycia, preparaty do odtłuszczania inne niż
stosowane w procesach produkcyjnych, pasty do podłogi i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, płyny antypoślizgowe
do podłóg, wosk antypoślizgowy do podłogi, preparaty do polerowania, środki do polerowania, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do usuwania rdzy, środki do konserwacji
skóry (pasty), preparaty do szorowania podłóg, ściereczki nasączane
detergentami do czyszczenia, środki do szorowania, wosk antypoślizgowy do podłóg, wosk do parkietów, wosk do podłóg.

(111) 326203
(220) 2019 03 15
(210) 497214
(151) 2019 11 18
(441) 2019 06 24
(732) KOREX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) korex
(540)

(591) zielony, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 korek sprasowany, 31 korek aglomerowany do budownictwa.
(111) 326204
(151) 2019 11 18

(220) 2019 03 15
(441) 2019 06 24

(210) 497222
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(732) MULTIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hanks KIDS
(540)

(591) niebieski, czerwony, pomarańczowy, zielony
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 zabezpieczenia metalowe do szuflad i szafek meblowych, 9 urządzenia do monitorowania niemowląt, zegarki inteligentne typu smartwatch, 11 nawilżacze powietrza, nawilżacze pomieszczeń, 12 wózki dziecięce, rowerki biegowe, foteliki samochodowe,
20 bramki zabezpieczające dla dzieci, bujaki (leżaki dziecięce), maty
do kojców dziecięcych, materace, materace piankowe, łóżeczka dziecięce, łóżeczka dziecięce z zabezpieczeniami, szuflady meblowe z zabezpieczeniami niemetalowymi, szafki meblowe z zabezpieczeniami
niemetalowymi, łóżka turystyczne, 27 maty do zabawy, maty edukacyjne, 28 klocki do zabawy, układanki edukacyjne, gry edukacyjne,
wózki dla lalek, łóżeczka dla lalek, meble dla lalek, domki dla lalek,
stoły bilardowe, kije bilardowe, stoły do tenisa stołowego, rakietki
do tenisa stołowego, siatki do tenisa stołowego, plansze do darta,
lotki do darta, namioty do zabawy, domki do zabawy, trampoliny
do zabawy, piasek z żelem do zabawy.
(111) 326205
(220) 2019 03 15
(210) 497260
(151) 2019 11 28
(441) 2019 08 05
(732) WENDICKA EWELINA PPHU PRZYPRAWY ŚWIATA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ’’Przyprawy Świata’’ Gdynia
(540)

(591) czerwony, zielony, brązowy, beżowy, biały
(531) 01.17.25, 05.09.15, 27.05.01, 24.17.17, 29.01.15
(510), (511) 30 przyprawy, pieprz naturalny, ziele angielskie, gałka
muszkatołowa, szafran, herbaty ziołowe inne niż do celów leczniczych, herbaty owocowe, herbaty aromatyzowane inne niż do celów
leczniczych.
(111) 326206
(220) 2019 03 18
(210) 497276
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 15
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONLY THE BEST QUALITY STUFF USE IN GOOD HEALTH Tweed
FROM YOUR FRIENDS AT TWEED
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 24.03.07, 24.03.18, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 16 materiały piśmienne i materiały drukowane, mianowicie pióra, ołówki, markery i zakreślacze, wyroby papierowe i druki,
mianowicie notesy, papier do notatek, notatniki, segregatory, samoprzylepne kartki do notatek, plakaty, kalkomanie, tatuaże tymczasowe, naklejki na zderzaki, kalendarze, kartki okolicznościowe, pocz-
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tówki, podkładki pod mysz, czasopisma, książki i biuletyny, naklejki,
25 odzież, odzież codzienna, koszulki, koszule, skarpetki, bluzy, bluzy
z kapturem, koszulki bez rękawów, kurtki, fartuchy laboratoryjne, sukienki, spódnice, spodnie dresowe, spodnie i bielizna, kapelusze, nakrycia głowy, mianowicie czapki, opaski na głowę, daszki, nauszniki
i toczki, szaliki, paski, rękawiczki, 34 produkty i akcesoria dla palaczy,
mianowicie fajki do palenia, elektroniczne fajki do palenia, fajki ręczne,
fajki wodne, nargile, nebulizatory, atomizery, waporyzatory doustne,
młynki do ziół, karteczki do młynków, wagi do ziół, zapalniczki, zapałki, popielniczki, bibułki do papierosów, maszyny do skręcania papierosów, uchwyty na papierosy, knoty do papierosów, tace do skręcania
papierosów, bibułki do skręcania papierosów, 35 sprzedaż hurtowa,
detaliczna i internetowa akcesoriów do uprawy roślin, mianowicie odżywek dla roślin, gleby do sadzenia, składników odżywczych dla roślin,
detergentów przemysłowych, preparatów osobistych, mianowicie balsamów do ciała, kremów do ciała, płynów do mycia ciała, żeli do kąpieli
i pod prysznic, płynów do kąpieli, peelingów do ciała i soli do kąpieli,
preparatów do pielęgnacji skóry, mianowicie mydeł do ciała, kremów
do opalania, preparatów do oczyszczania skóry, maseczek do twarzy,
balsamów do ust, balsamów do ciała, toników, preparatów złuszczających, balsamów nawilżających i nawilżających sprayów do ciała,
olejków eterycznych do aromaterapii, olejków eterycznych do użytku
osobistego, olejków do masażu, kosmetyków, mianowicie szminek, akcesoriów do uprawy roślin, mianowicie preparatów do czyszczenia liści
roślin, preparatów osobistych, mianowicie balsamów do ciała, kremów
do ciała, płynów do mycia ciała, żeli do kąpieli i pod prysznic, płynów
do kąpieli, peelingów do ciała i soli do kąpieli, wszystkie wyżej wymienione zawierające konopie siewne lub pochodne konopi siewnych,
preparatów do pielęgnacji skóry, mianowicie mydeł do ciała, kremów
do opalania, preparatów do oczyszczania skóry, maseczek do twarzy, wszystkie powyższe zawierające konopie siewne lub pochodne
konopi siewnych, balsamów do ust, wszystkie produkty zawierające
konopie siewne lub pochodne konopi siewnych, balsamów do ciała,
toników, preparatów złuszczających, balsamów nawilżających i nawilżających sprayów do ciała, wszystkie powyższe zawierające konopie
siewne lub pochodne konopi siewnych, olejków do masażu zawierających konopie siewne lub pochodne konopi siewnych, detergentów do zmywania naczyń, detergentów do zmywarek, detergentów
do prania, preparatów do odświeżania powietrza, odświeżaczy powietrza do samochodów, akcesoriów do uprawy roślin, mianowicie
metalowych znaczników roślin, krat metalowych do podtrzymywania
roślin, nożyczek, maszynek do strzyżenia, trymerów do roślin, kielni,
grabi, łopat, wideł, rozpylaczy pompowanych ręcznie do zraszania roślin, regałów na rośliny, świateł wspomagających wzrost roślin, donic,
tac do sadzenia, miniaturowych szklarni do użytku wewnątrz pomieszczeń, okularów przeciwsłonecznych, modnych okularów, łańcuszków
i sznurków do okularów oraz okularów przeciwsłonecznych, artykułów
gospodarstwa domowego, mianowicie magnesów dekoracyjnych,
eleganckiej biżuterii, mianowicie kolczyków, naszyjników, bransoletek,
bransoletek na nogę, pierścionków, spinek do mankietów i zegarków,
biżuterii ze szkła sztrasowego, mianowicie kolczyków, naszyjników
bransoletek, bransoletek na nogę, pierścionków, spinek do mankietów
i zegarków, biżuterii do piercingu, artykułów gospodarstwa domowego, mianowicie budzików, breloczków i breloków, ozdobnych szpilek,
materiałów piśmiennych i materiałów drukowanych mianowicie piór,
ołówków, markerów i zakreślaczy, wyrobów papierowych i druków
mianowicie notesów, papieru do notatek, notatników, segregatorów,
samoprzylepnych kartek do notatek, plakatów, kalkomanii, tatuaży
tymczasowych, naklejek na zderzaki, kalendarzy, kartek okolicznościowych, pocztówek, podkładek pod mysz, czasopism książek i biuletynów, odzieży dla psów, odzieży dla kotów, smyczy dla zwierząt,
zawieszek do obroży dla psów, zawieszek do obroży dla kotów, uniwersalnych toreb sportowych uniwersalnych toreb gimnastycznych,
plecaków, artykułów gospodarstwa domowego mianowicie kubków,
wyrobów szklanych do napojów, plastikowych butelek do wody pitnej plastikowych kubków do picia, plastikowych pojemników na sok,
kubków, dzbanków do piwa, kubków termicznych z tworzywa sztucznego, uchwytów na kubki termiczne uchwytów na butelki, termosów,
akcesoriów do uprawy roślin, mianowicie konewek terrariów, odzieży,
odzieży codziennej, koszulek, koszuli, skarpetek, bluz, bluz z kapturem
koszulek bez rękawów, kurtek, fartuchów laboratoryjnych, sukienek,
spódnic, spodni dresowych, spodni i bielizny, nakryć głowy, mianowicie czapek, opasek na głowę, daszków, nauszników i toczków, szalików,
pasków, rękawiczek, zabawek dla psów i zabawek dla kotów, akcesoriów sportowych, mianowicie piłek, piłek do ćwiczeń, piłek do piłki
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nożnej, piłek do tenisa, piłek do koszykówki, piłek golfowych i piłek odstresowujących, dysków latających, pluszowych zabawek, kart do gry,
produktów spożywczych, mianowicie mieszanek do: ciast, brownie,
babeczek, ciasteczek i muffinów, mieszanek do naleśników, gotowych
do wypieku mieszanek do brownie, wyrobów cukierniczych, wyrobów
czekoladowych, kawy, batonów energetycznych, wypieków, mianowicie ciast, batonów zbożowych, herbatników, muffinów, babeczek
brownie, ciastek, cukierków, dipów do przekąsek, dipów, serów, past
do smarowania, jogurtów, lodów, olejów jadalnych, dżemów, masła,
mieszanek przekąsek na bazie orzechów, przekąsek na bazie owoców,
produktów spożywczych, mianowicie mieszanek do ciast, brownie,
babeczek, ciasteczek i muffinów, mieszanek do naleśników, wszystkie
wyżej wymienione zawierające konopie siewne lub pochodne konopi
siewnych, wyrobów cukierniczych zawierających konopie siewne lub
pochodne konopi siewnych, wyrobów czekoladowych zawierających
konopie siewne lub pochodne konopi siewnych, batonów energetycznych zawierających konopie siewne lub pochodne konopi siewnych,
wyrobów piekarniczych, mianowicie ciast, batonów zbożowych, herbatników, muffinów, babeczek, brownie, ciasteczek, wszystkie wyżej
wymienione zawierające konopie siewne lub pochodne konopi siewnych, konopi siewnych i marihuany i ich pochodnych, mianowicie
żywych roślin, nasion, suszonych kwiatów, płynów, olejów, sprayów
doustnych, kapsułek, tabletek i plastrów transdermalnych, napojów,
mianowicie napojów o smaku owocowym, bezalkoholowych napojów na bazie miodu, napojów bezalkoholowych na bazie herbaty,
napojów bezalkoholowych gazowanych, bezmlecznych napojów
sojowych, napojów na bazie kakao, napojów na bazie kawy, herbat
ziołowych, napojów energetycznych dla sportowców, napojów, mianowicie napojów gazowanych i niegazowanych zawierających konopie siewne i pochodne konopi siewnych, napojów energetycznych dla
sportowców zawierających konopie siewne i pochodne konopi siewnych, produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek do palenia, elektronicznych fajek do palenia, fajek ręcznych, fajek wodnych,
nargili, nebulizatorów, atomizerów, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek,
popielniczek, bibułek do papierosów, maszynek do skręcania papierosów, uchwytów do papierosów, knotów do papierosów, tac do skręcania papierosów, bibułek do skręcania papierosów, sprzedaż kapeluszy,
sprzedaż naklejek.

(111) 326207
(220) 2019 03 18
(210) 497283
(151) 2019 11 18
(441) 2019 06 24
(732) AURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LOGISTIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AURUM LOGISTIC
(540)

(591) złoty, szary, biały
(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi z zakresu logistyki transportu, spedycji transportu, maklerstwa w transporcie zarówno w transporcie drogowym,
kolejowym jak i morskim różnych towarów, w tym przesyłek niebezpiecznych oraz magazynowania i składania towarów.
(111) 326208
(220) 2019 03 18
(210) 497291
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 22
(732) FUNDACJA BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bukowina Tatrzańska
(540)

(531) 01.03.06, 01.03.15, 01.15.24, 05.01.05, 05.01.16, 06.01.04,
27.05.01, 24.01.11
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(510), (511) 35 promocje produktów regionalnych i wyrobów kuchni
regionalnej, promocje w zakresie kultury i tradycji, promocje sportu,
rekreacji i turystyki, materiały promocyjno-reklamowe, ogłoszenia
reklamowe, plakaty reklamowe, pokazy towarów, głównie produktów regionalnych i produktów kuchni regionalnej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych dot. produktów regionalnych
i produktów kuchni regionalnej, organizowanie targów, wystaw promocyjnych, w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 41 organizowanie imprez sportowych, rekreacji oraz imprez turystycznych.

(111) 326209
(220) 2019 03 18
(210) 497293
(151) 2019 11 18
(441) 2019 06 24
(732) INTYMNOSC.PL GROUP JACEK STEMPIN, PAWEŁ SŁUŻEWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Love & Desire
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 antyperspiranty, esencja anyżkowa, olejki aromatyczne,
olejek bergamotowy, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
olejki eteryczne cytrynowe, dezodoranty do użytku osobistego,
mydła dezodoryzujące, drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne,
olejki esencjonalne, geraniol, ałun po goleniu antyseptyczny, mydło
po goleniu, preparaty po goleniu, heliotropina, olejek jaśminowy,
woda javelle, jonon, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do celów
innych niż lecznice, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, ekstrakty z kwiatów,
kwiaty jako baza do perfum, woda lawendowa, olejek lawendowy,
mieszaniny zapachowe, esencje mięty, mięta do wyrobów perfumeryjnych do celów kosmetycznych, mleko migdałowe, mydło migdałowe, olejek migdałowy, preparaty do mycia, mydełka, mydła, mydła
dezynfekujące, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła lecznice,
mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, kora mydełka do prania, aromaty do napojów, odświeżacze do ust w aerozolu,
preparaty do odymiania, oleje czyszczące, olejek różany, olejek terpentynowy, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do opalania
się, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej nie do celów leczniczych, piżmo, płyny do pielęgnacji włosów,
preparaty do czyszczenia, pomady do celów kosmetycznych, płyny
po goleniu, pomadki do ust, preparaty do prania, preparaty do prania
chemicznego, preparaty przeciwsłoneczne, safrol, szampony, woda
toaletowa, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, lotony do celów kosmetycznych, szampony dla zwierząt domowych, lakiery do włosów,
zestawy kosmetyków, 5 chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty do celów medycznych, chemiczne
preparaty do celów weterynaryjnych, chemiczno-farmaceutyczne
preparaty, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, dezodoranty inne niż do użytku osobistego, eliksiry, kadzidełka do odstraszania owadów, oleje lecznicze, napoje lecznicze, odświeżacze
do ubrań i tkanin, preparaty medyczne na porost włosów, środki
do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania powietrza, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki przeciw pasożytom, przeciwpasożytnicze preparaty, sole do celów medycznych,
sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, syropy do użytku
farmaceutycznego, środki przeciw szkodnikom, środki antykoncepcyjne, środki chwastobójcze, tabletki do celów farmaceutycznych,
wywary do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, zioła do palenia
do celów leczniczych, herbatki z ziół do celów medycznych, balsamiczne aromatyczne preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, środki bakteriobójcze, bakteriologiczne preparaty
do celów medycznych i weterynaryjnych, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, środki do odstraszania owadów, lotony
dla psów, środki do mycia psów, sterydy, preparaty weterynaryjne,
preparaty do mycia zwierząt.

Nr 4/2020

(111) 326210
(220) 2019 03 18
(210) 497300
(151) 2019 11 18
(441) 2019 06 24
(732) INTYMNOSC.PL GROUP JACEK STEMPIN, PAWEŁ SŁUŻEWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EROMED
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, agendę reklamowe,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizowanie i prowadzenie sprzedaży w trybie on-line, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, pozyskiwanie danych
do komputerowych bazy danych, systematyzacja danych komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, reklama,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, edycja tekstów, public relations, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu .
(111) 326211
(220) 2019 03 18
(210) 497308
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 22
(732) FUNDACJA BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bukowina Tatrzańska
(540)

(591) niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy, granatowy
(531) 01.03.06, 01.03.15, 01.15.24, 05.01.05, 05.01.16, 06.01.04,
24.01.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 promocje produktów regionalnych i wyrobów kuchni
regionalnej, promocje w zakresie kultury i tradycji, promocje sportu,
rekreacji i turystyki, materiały promocyjno-reklamowe, ogłoszenia
reklamowe, plakaty reklamowe, pokazy towarów, głównie produktów regionalnych i produktów kuchni regionalnej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych dot. produktów regionalnych
i produktów kuchni regionalnej, organizowanie targów, wystaw promocyjnych, w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 41 organizowanie imprez sportowych, rekreacji oraz imprez turystycznych.
(111) 326212
(220) 2019 03 18
(210) 497313
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 22
(732) FUNDACJA BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bukowina Tatrzańska
(540)

(531) 01.03.06, 01.03.15, 01.15.24, 05.01.05, 05.01.16, 06.01.04,
24.01.11, 27.05.01
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(510), (511) 35 promocje produktów regionalnych i wyrobów kuchni
regionalnej, promocje w zakresie kultury i tradycji, promocje sportu,
rekreacji i turystyki, materiały promocyjno-reklamowe, ogłoszenia
reklamowe, plakaty reklamowe, pokazy towarów, głównie produktów regionalnych i produktów kuchni regionalnej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych dot. produktów regionalnych
i produktów kuchni regionalnej, organizowanie targów, wystaw promocyjnych, w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 41 organizowanie imprez sportowych, rekreacji oraz imprez turystycznych.

(111) 326213
(220) 2019 03 18
(210) 497319
(151) 2019 11 13
(441) 2019 06 24
(732) Gowan Crop Protection Limited, Reading (GB)
(540) (znak słowny)
(540) BALAN
(510), (511) 5 pestycydy rolnicze.
(111) 326214
(220) 2019 03 19
(210) 497329
(151) 2019 11 13
(441) 2019 06 24
(732) LUMIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marina CAFE
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 26.11.13, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, dekorowanie
ciast, dekorowanie żywności, herbaciarnie, kawiarnia, koktajl bary,
lodziarnie, informacje o usługach restauracyjnych, przygotowywanie
posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecenia na zewnątrz, puby, restauracje dla turystów, restauracje
oferujące dania na wynos, restauracje serwujące delikatesy, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów z sokami, usługi barowe,
usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi herbaciarni,
usługi koktajlbarów, usługi obiektów gościnnych (posiłki i napoje),
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, informacje i doradztwo
w zakresie przygotowywania posiłków, doradztwo kulinarne, informacje o usługach restauracyjnych, oferowanie żywności i napojów
dla gości, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie
informacji w zakresie barów, usługi doradcze dotyczące żywności,
usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przygotowywania żywności, usługi doradcze związane z technikami pieczenia, usługi kawiarni, usługi restauracyjne, zapewnienie
żywności i napojów w restauracjach, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktami
i transportem.
(111) 326215
(220) 2019 03 19
(210) 497337
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 22
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOKOŁÓW WYGODNIE I SMACZNIE
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa.
(111) 326216
(220) 2019 03 19
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 22
(732) NEST PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)

(210) 497343
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEST PHARM
(540)

(591) szary, biały, ciemnoczerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne i inne środki
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety.
(111) 326217
(220) 2019 03 22
(210) 497605
(151) 2019 11 14
(441) 2019 05 20
(732) SIKORA TOMASZ ONVINYLSTORE.COM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RECORD STORE DAY
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych związane ze sprzedażą
nowych i używanych płyt CD, taśm audio, płyt kompaktowych, płyt
DVD, gier wideo, akcesoriów odzieżowych i modowych, elektronicznego sprzętu i akcesoriów konsumenckich, zabawek i gier, puzzli,
kart sportowych, kart handlowych, kart do gier, kartki okolicznościowe, pocztówki, plakaty, naklejki, łatki, guziki, magnesy, książki, komiksy, czasopisma, kalendarze, pamiątki z płyt winylowych, pamiątki
odzieżowe, organizowanie targów i wystaw.
(111) 326218
(220) 2019 05 13
(210) 499654
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw (PL)
(540) (znak słowny)
(540) joguś
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne: śmietana, masło, produkty masło-podobne, kefir, jogurt naturalny, jogurty smakowe, napoje
mleczne, mleko owocowe, mleko kakaowe, mleko czekoladowe, mleko kawowe, mleko w proszku, mleko kondensowane, ser biały, twaróg, ser homogenizowany, twarożki homogenizowane z dodatkami
smakowymi, desery z sera i owoców, sery twarde, topione, pleśniowe, 30 czekolada z mlekiem, kakao z mlekiem, kawa z mlekiem, lody.
(111) 326219
(220) 2019 06 07
(210) 500837
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Odwróceni
(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, gry elektroniczne, 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, zapamiętywa-
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nia 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 handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych,
nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism,
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych 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, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi
emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestni-
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czenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej
towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które
mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty
elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych
www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym
w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji I nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, usługi udostępniania dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, 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, dostarczanie dostępu
do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line
i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu
do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usług automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie
elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42
opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi
dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie,
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.

(111) 326220
(220) 2019 06 25
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JO! GUŚ
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04

(210) 501488
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(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne: śmietana, masło, produkty masło-podobne, kefir, jogurt naturalny, jogurty smakowe, napoje
mleczne, mleko owocowe, mleko kakaowe, mleko czekoladowe, mleko kawowe, mleko w proszku, mleko kondensowane, ser biały, twaróg, ser homogenizowany, twarożki homogenizowane z dodatkami
smakowymi, desery z sera i owoców, sery twarde, topione, pleśniowe, 30 czekolada z mlekiem, kakao z mlekiem, kawa z mlekiem, lody.

(111) 326221
(220) 2017 06 20
(210) 473142
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 14
(732) KANTOR HANNA, JABŁKOWSKA EWA PORTICA SPÓŁKA
CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLESZCZOŁAPKI
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania pasożytów zewnętrznych
człowieka i zwierząt, pajęczaków, owadów i innych, preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń pasożytów zewnętrznych człowieka i zwierząt, pajęczaków, owadów, środki je odstraszające, 10 urządzenia, przyrządy, aparaty i narzędzia do wyjmowania
/ usuwania kleszczy i pasożytów z ciała ludzi i zwierząt, urządzenia,
przyrządy, aparaty i narzędzia do usuwania skutków ich ukąszeń.
(111) 326222
(220) 2016 12 12
(151) 2017 06 22
(441) 2017 03 06
(732) GIBAŁA BARTOSZ PLATINIUM, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Just Fit
(540)

(210) 465028

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09, 26.01.03
(510), (511) 35 agencje reklamowe, reklama, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, dobór personelu za pomocą
metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, fakturowanie, księgowość, marketing, analiza kosztów, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo handlowe], rekrutacja personelu, przygotowywanie zeznań podatkowych,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami usługowymi, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość, usługi sekretarskie, usługi menadżerskie, usługi podatkowe, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, 36
administrowanie nieruchomościami, analizy finansowe, finansowe
usługi, doradztwo w sprawach finansowych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 naprawy budynków,
naprawy sprzętu do ćwiczeń/fitness, usługi instalacyjne dotyczące
urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń sanitarnych, urządzeń oświeteleniowych, urządzeń klimatyzacji i wentylacji, urządzeń
wodno-kanalizacyjnych, urzadzeń sportowych, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, systemów ogrzewania, instalacji przeciwpożarowych oraz systemów audiowizualnych, usługi czyszczenia
budynków wewnątrz i na zewnątrz, usługi sprzątania, instalowanie,
konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, usługi remontowo-serwisowe, usługi hydrauliczne, naprawa mebli, instalacja
i naprawa drzwi i okien, malowanie, tapetowanie, 45 usługi prawne,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej.
(111) 326223
(151) 2019 11 12

(220) 2019 05 16
(441) 2019 07 22

(210) 499877
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(732) WEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WEDO
(510), (511) 35 administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, opracowywanie cv dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie
dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone
przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji
sprzedaży, doradztwo podatkowe jako rachunkowość, usługi po-
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średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy,
usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public
relations, usługi relacji z mediami, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu
konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi
związane z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie
wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, reklama i marketing,
marketing internetowy, kampanie marketingowe, usługi w zakresie
pozycjonowania marki, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, doradztwo reklamowe
i marketingowe, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, pomoc
w zakresie marketingu, rozpowszechnianie reklam poprzez internet,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], informacja marketingowa, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w internecie, pośrednictwo w zakresie
reklamy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem
handlowym w zakresie reklamy, planowanie strategii marketingowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, projektowanie ulotek
reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, marketing cyfrowy, produkcja reklam telewizyjnych
i radiowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych
i telewizyjnych, produkcja reklam radiowych, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, przygotowywanie
reklam, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie
reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich w internecie, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
internetu, reklama na billboardach elektronicznych, reklama biznesowych stron internetowych, reklama banerowa, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, umieszczanie reklam, udzielanie informacji związanych z reklamą,
udostępnianie raportów marketingowych, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy online, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi informacyjne dotyczące reklamy,
usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, usługi w zakresie reklamy,
usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), usługi w zakresie tworzenia
marki, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów
społecznościowych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji
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medialnych i reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych, usługi reklamowe i marketingowe, produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, projektowanie logo reklamowych, dostarczanie danych biznesowych w formie list mailingowych, usługi
reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi reklamowe dotyczące baz danych, produkcja reklam, reklama i usługi reklamowe, doradztwo dotyczące reklamy, usługi reklamy graficznej, produkcja reklam telewizyjnych,
publikacja treści reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie broszur reklamowych, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja ulotek
reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, przygotowanie i rozmieszczanie reklam.

(111) 326224
(220) 2019 06 03
(210) 500647
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AIR POLO
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza, samochodowe odświeżacze
powietrza, odświeżacze powietrza w sprayu, wkłady do odświeżaczy powietrza, preparaty do odświeżania powietrza, spraye do dezodoryzacji powietrza, spraye odświeżające do pomieszczeń, środki
do oczyszczania powietrza, dezodoranty do samochodów, uniwersalne produkty dezodoryzujące do użytku domowego, handlowego
lub przemysłowego, żel do dezodoryzacji powietrza, produkty dezodoryzujące do użytku domowego, handlowego lub przemysłowego, preparaty neutralizujące zapachy, materiały pochłaniające zapachy, preparaty do neutralizacji zapachów.
(111) 326225
(220) 2019 06 07
(210) 500893
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) Living Euphoria Ltd, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) MoneyGenius
(510), (511) 35 marketing finansowy, marketing afiliacyjny, marketing
internetowy, marketing cyfrowy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, reklama i marketing,
dostarczanie informacji marketingowej, przygotowywanie planów
marketingowych, planowanie strategii marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, doradztwo w zakresie marketingu
biznesowego, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi
doradcze w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, dostarczanie
biznesowych informacji marketingowych, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, usługi reklamowe i marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, analiza w zakresie marketingu,
udzielanie informacji dotyczących marketingu, pomoc w zakresie
marketingu, porady w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie
marketingu, marketing imprez i wydarzeń, analiza trendów marketingowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, badania w dziedzinie
strategii marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania marketingowe, opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością
gospodarczą i marketingu, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi marketingowe
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świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi badawcze w zakresie
reklamy i marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, marketing towarów i usług na rzecz
innych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, porady
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, informacja lub badania w zakresie działalności
gospodarczej i marketingu, usługi w zakresie strategii rozwoju marki,
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 41 wykłady
na temat umiejętności marketingowych, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją,
marketingiem i biznesem, organizacja szkoleń, szkolenia biznesowe,
szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, organizowanie szkoleń
biznesowych, zapewnianie szkoleń online, organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie programów szkoleniowych, nauczanie i szkolenia, trening osobisty [szkolenie], szkolenie i instruktaż,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia w zakresie reklamy,
doradztwo w zakresie szkoleń, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, zapewnianie kursów szkoleniowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkoleniowe dla biznesu, szkolenia związane
z finansami, szkolenia w dziedzinie biznesu, zapewnianie szkoleń,
kształcenia i nauczania, usługi doradcze w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, zapewnianie kursów szkoleniowych online, produkcja szkoleniowych filmów wideo, warsztaty
w celach szkoleniowych, usługi instruktażowe i szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], szkolenia w zakresie
umiejętności biznesowych, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, kursy
szkoleniowe w dziedzinie finansów, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych,
publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, organizowanie warsztatów
zawodowych i kursów szkoleniowych, usługi w zakresie zapewniania
kursów szkoleniowych, usługi doradztwa dotyczące opracowywania
kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, doradztwo zawodowe i coaching
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], publikowanie, udostępnianie publikacji
elektronicznych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie
drukowanych materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji
on-line, publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, edukacyjne
usługi doradcze, kursy edukacyjne dotyczące finansów, nauczanie,
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych
z zakresu biznesu, prowadzenie kursów, prowadzenie warsztatów
edukacyjnych w dziedzinie biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych.

(111) 326226
(220) 2019 06 18
(210) 501324
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 29
(732) KUBOT DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE, Kiełczów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LODOŁAMACZ
(510), (511) 30 lody, lody mleczne [lody], lody spożywcze, lody
włoskie, lody owocowe, lody wielosmakowe, sorbety [lody], lody
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mleczne, lody zawierające czekoladę, jadalne lody owocowe, lody
z owocami, lody bez mleka, lody typu sandwich, lody na patyku, lody
na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody o smaku czekoladowym, lody spożywcze i lód, jogurt mrożony [lody spożywcze],
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, lody owocowe w postaci batonów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), lody wodne o smaku
owocowym w postaci lizaków, słodycze lodowe, desery lodowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], 43 lodziarnie, kawiarnia, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, restauracje dla
turystów, restauracje oferujące dania na wynos, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos.

(111) 326227
(220) 2019 05 11
(210) 499626
(151) 2019 10 14
(441) 2019 06 24
(732) MICHALSKI ALOJZY ALMET P.U.P.H., Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALMET
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania,
statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych.
(111) 326228
(220) 2019 02 03
(210) 495517
(151) 2019 10 29
(441) 2019 03 18
(732) KWIATKOWSKI WIESŁAW ALFA-CER, Opoczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) α alfa cer Dekoracje do płytek ceramicznych
(540)

(591) czarny, szary, czerwony
(531) 24.17.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 płytki, płytki stiukowe, płytki szklane, płytki kamienne,
płytki ceramiczne, płytki porcelanowe, płytki z gliny, płytki ognioodporne, niemetalowe półprzezroczyste płytki, niemetalowe płytki
sufitowe, płytki z marmuru, podłogowe płytki niemetalowe, niemetalowe płytki kuchenne, ceramiczne płytki podłogowe, niemetalowe
płytki budowlane, niemetalowe płytki łazienkowe, ceramiczne płytki
ścienne, glazurowane płytki ceramiczne, niemetalowe płytki ścienne,
gliniane płytki ścienne, mozaikowe płytki podłogowe, płytki mozaikowe ścienne, płytki z tworzyw sztucznych, płytki do układania mozaiki, płytki podłogowe dla budownictwa, glazurowane ceramiczne
płytki podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki ścienne, płytki
z kamienia naturalnego, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, płytki ceramiczne na ściany
wewnętrzne, mozaikowe płytki ozdobne z marmuru, panele szklane,
szkło budowlane, cegły szklane, szkło warstwowe, alabastrowe szkło,
szkło izolacyjne, szkło bezodpryskowe, elementy ze szkła do szklenia, płyty ze szkła, szklane materiały budowlane, wzmocnione szkło
budowlane, panele okładzinowe ze szkła, bloki szklane do budownictwa, panele szklane do drzwi, panele szklane do okien, szkło odbijające ciepło do budownictwa, szkło piankowe do celów budowlanych, szkło świecące do celów budowlanych, elementy szklane
do paneli budowlanych, płytki szklane do pokrywania dachu, szkło
dekoracyjne do użytku w budownictwie, szklane mozaiki do użytku
w budownictwie, balustrady niemetalowe, płytki szklane nie do pokrywania dachu, listwy niemetalowe, okna witrażowe, 35 sprzedaż
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detaliczna lub hurtowa płytek, płytek stiukowych, płytek szklanych,
płytek kamiennych, płytek ceramicznych, płytek porcelanowych, płytek z gliny, płytek ognioodpornych, niemetalowych półprzezroczystych płytek, niemetalowych płytek sufitowych, płytek z marmuru,
podłogowych płytek niemetalowych, niemetalowych płytek kuchennych, ceramicznych płytek podłogowych, niemetalowych płytek budowlanych, niemetalowych płytek łazienkowych, ceramicznych płytek ściennych, glazurowanych płytek ceramicznych, niemetalowych
płytek ściennych, glinianych płytek ściennych, mozaikowych płytek
podłogowych, płytek mozaikowych ściennych, płytek z tworzyw
sztucznych, płytek do układania mozaiki, płytek podłogowych dla
budownictwa, glazurowanych ceramicznych płytek podłogowych,
glazurowanych ceramicznych płytek ściennych, płytek z kamienia
naturalnego, ceramicznych płytek na ściany zewnętrzne, ceramicznych płytek na podłogi wewnętrzne, płytek ceramicznych na ściany
wewnętrzne, mozaikowych płytek ozdobnych z marmuru, paneli
szklanych, szkła budowlanego, cegieł szklanych, szkła warstwowego, alabastrowego szkła, szkła izolacyjnego, szkła bezodpryskowego,
elementów ze szkła do szklenia, płyt ze szkła, szklanych materiałów
budowlanych, wzmocnionego szkła budowlanego, paneli okładzinowych ze szkła, bloków szklanych do budownictwa, paneli szklanych
do drzwi, paneli szklanych do okien, szkła odbijającego ciepło do budownictwa, szkła piankowego do celów budowlanych, szkła świecącego do celów budowlanych, elementów szklanych do paneli budowlanych, płytek szklanych do pokrywania dachu, szkła dekoracyjnego
do użytku w budownictwie, szklanych mozaik do użytku w budownictwie, balustrad niemetalowych, płytek szklanych nie do pokrywania dachu, listew niemetalowych, okien witrażowych.

(111) 326229
(220) 2019 06 18
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 29
(732) AP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERUM.EU
(540)

(210) 501337

(540) (znak słowny)
(540) TRASTI
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz
danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji
i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów
reklamowych, gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej
i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów, usługi call
center, usługi podatkowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów,
ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie
informacji statystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi finansowe, inwestowanie na rynku
kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, zarządzanie towarzystwami, funduszami inwestycyjnymi, funduszami powierniczymi, funduszami emerytalnymi, usługi
prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych, usługi dystrybucji
jednostek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, usług zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
powierniczych, prowadzenie rachunków bankowych, dokonywanie transakcji przelewów elektronicznych, wykonywanie czynności
z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie majątkiem, informacja o powyższych usługach,
usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie,
udostępnianie informacji finansowych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie
informacji o ofertach banków i podmiotów świadczących usługi finansowe, usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów ubezpieczeń, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne,
usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami
emerytalnymi, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, informacja finansowa.

(531) 27.05.01, 01.15.15, 26.01.03, 26.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, farby do włosów,
preparaty do usuwania farby z włosów, serum do włosów, lakiery
do włosów, szampony do włosów, odżywki do włosów, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do użytku
osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, lakier do celów kosmetycznych, olejki
do celów kosmetycznych, żel z aloesem do celów kosmetycznych,
perfumy, kremy tonizujące [kosmetyki], kremy kosmetyczne, kremy
nawilżające, kremy do ciała, kremy do twarzy, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpieli, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki w postaci kremów, kremy i balsamy kosmetyczne,
kremy kojące do użytku kosmetycznego, maseczki do twarzy i ciała,
masła do twarzy i ciała, nawilżane chusteczki kosmetyczne, olejki
do ciała i twarzy, pianki pod prysznic, pianki oczyszczające do skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do kąpieli i pod prysznic, płynne kremy [kosmetyki], płyny
do włosów i ciała, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, produkty do mycia rąk, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy wybielające do zębów,
nielecznicze pasty do zębów, pasta do zębów, płyny do czyszczenia
zębów, płyny do płukania jamy ustnej, naturalne środki perfumeryjne, perfumowane wody toaletowe, produkty perfumeryjne, perfumy
w płynie, środki toaletowe.

(111) 326231
(220) 2019 02 14
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) ORGANIKA CAR SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PŁYN HYDRAULICZNY DA-1
(540)

(111) 326230
(220) 2019 04 12
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 08
(732) HIPRO LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(111) 326232
(220) 2019 03 14
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 23
(732) BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica (PL)

(210) 498687

Nr 4/2020

(210) 495919

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 18.01.21, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.03,
26.11.10, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 26.02.01,
26.02.16, 26.02.17, 26.02.18
(510), (511) 1 płyny hamulcowe, płyny hydrauliczne, chemiczne
mieszaniny kwasoodporne, chemiczne środki dla przemysłu, środki
do chłodzenia silników w pojazdach, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, preparaty do galwanizacji, katalizatory chemiczne, preparaty do oczyszczania oleju, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, preparaty ognioodporne.
(210) 497169

Nr 4/2020
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Optima Go
(540)

(591) zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, kremy czekoladowe do smarowania, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty na bazie czekolady, kremy
na bazie kakao w postaci past do smarowania.
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(111) 326236
(220) 2019 03 19
(210) 497354
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 22
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW NOWOŚĆ WYGODNIE I SMACZNIE SPECJALNA
LINIA KROJONYCH MIĘS WOŁOWYCH MIĘSO WOŁOWE 100% PASKI
A’LA STROGONOF Tniemy za Ciebie JAKOŚĆ GWARANTOWANA
GWARANCJA POCHODZENIA DO SPOŻYCIA PO OBRÓBCE
TERMICZNEJ PRODUKT MROŻONY
(540)

(111) 326233
(220) 2019 03 19
(210) 497344
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 22
(732) NEST PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEST PHARM
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne i inne środki
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety.
(111) 326234
(220) 2019 03 19
(210) 497352
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 22
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOKOLIKI DUO SNACK
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby
z mleka i na bazie mleka, ser, ser żółty.
(111) 326235
(220) 2019 03 19
(210) 497353
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 22
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW NOWOŚĆ WYGODNIE I SMACZNIE SPECJALNA
LINIA KROJONYCH MIĘS WOŁOWYCH MIĘSO WOŁOWE
100% KOSTKA A’LA BOLOGNESE Tniemy za Ciebie! JAKOŚĆ
GWARANTOWANA GWARANCJA POCHODZENIA DO SPOŻYCIA PO
OBRÓBCE TERMICZNEJ PRODUKT MROŻONY
(540)

(591) czerwony, czarny, zielony, żółty, beżowy, biały
(531) 05.01.03, 08.05.01, 08.05.25, 01.15.17, 11.03.18, 05.09.17, 08.07.03,
11.01.03, 11.03.20, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 26.04.09
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa.

(591) czerwony, czarny, zielony, żółty, beżowy, biały
(531) 01.15.17, 05.01.03, 05.09.15, 08.05.01, 08.05.25, 11.01.03,
11.03.18, 11.03.20, 25.01.15, 26.04.09, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa.
(111) 326237
(220) 2019 03 19
(210) 497355
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 22
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW NOWOŚĆ WYGODNIE I SMACZNIE SPECJALNA
LINIA KROJONYCH MIĘS WOŁOWYCH MIĘSO WOŁOWE 100%
KOSTKA GULASZOWA Tniemy za Ciebie! JAKOŚĆ GWARANTOWANA
GWARANCJA POCHODZENIA DO SPOŻYCIA PO OBRÓBCE
TERMICZNEJ PRODUKT MROŻONY
(540)

(591) czerwony, czarny, zielony, żółty, beżowy, biały
(531) 01.15.17, 05.01.03, 05.09.01, 08.05.01, 08.05.25, 11.01.03,
11.03.18, 11.03.20, 25.01.15, 26.04.09, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa.

70

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 326238
(220) 2019 03 19
(210) 497378
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 22
(732) FUNDACJA WIEDZA UMIEJĘTNOŚĆ ROZWÓJ, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIEDZA UMIEJĘTNOŚĆ ROZWÓJ
(540)

(591) brązowy, zielony, niebieski, różowy, czerwony
(531) 20.07.02, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 anyż, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty
do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze, inne niż olejki eteryczne, agat (baton czekoladowy nadziewany),
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap (ryż z warzywami i wołowiną), preparaty usztywniające do bitej
śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheesburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb,
chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], ciacho (lody z aromatami i esencjami innymi niż eteryczne), chutney (ostry, gesty sos), ciasto [masa do pieczenia], ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon
[przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje
cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe, do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de
leche (kajmak), koronka (dekoracyjne wyroby cukiernicze), enzymy
do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, garść (słodycze na bazie czekolady z przyprawami i liofilizowanymi owocami), gałka muszkatołowa, gimbap
(koreańskie danie z ryży), gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu,
goździki [przyprawa], grzanki, grań (sorbet), guma do żucia, guma
do żucia odświeżająca oddech, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony,
jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody
spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką (hot-dog), kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze
spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn],
kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jaki substytuty herbaty, lody,
lomper (podpłomyk na bazie ziemniaków), lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwona fasolą, lukier do ciast, lukier
lustrzany (polewa lustrzana), lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony,
maltoza, marcepan, masa do pieczenia [ciasto], marynaty, mąka, mąka
gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa,
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta
do okonomiyaki (japońskich wytrawnych naleśników), mięsne sosy,
mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód, miodunki (nadziewane słodycze), miraż
(nadziewane praliny), mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe,
musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, onigiri (kulki ryżowe), flisz (słodycze czekoladowe),
owies łuskany, owocowe galaretki [słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych,
papryka [przyprawa], pasta migdałowa pasta z soi [przyprawy], pasta
czekoladowa do smarowania zawierająca orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pastyła, pasztet w cieście (pâté
en croûte), pesto [sos], piccalilli (marynowane warzywa w pikantnym
sosie musztardowym), pieprz, pierniki, pierożki na bazie mąki, pierożki
ravioli, pizza, placki, placki kimchi (kimchijeon), płatki kukurydziane,
pomadki [cukierki], pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek
do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, proziaki (placki na bazie
mąki i sody), przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawy, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy,

Nr 4/2020

marynaty), pitfurki [wyroby cukiernicze], puddingi, quiche, ramen
(japońskie danie na bazie makaronu), mączki z roślin strączkowych,
ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senebei (ciasteczka ryżowe), siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], skarb (słodycze-wyroby
czekoladowe), skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych, soba (japoński makaron z gryki), soda oczyszczona (wodorowęglan sodu do pieczenia), mąka sojowa, sorbet [lod]),
sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa],
sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwacji żywności, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy (słodzik naturalny), syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule
(sałatka z kuskus), tacos (danie meksykańskie), tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon (makaron japoński), wafle ryżowe, wanilia (aromat),
warenki (pierogi z nadzieniem), woda morska do gotowania, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby czekoladowe na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zboża, zefir (wyroby
cukiernicze), ziarna sezamu [przyprawa], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 41 doradztwo
zawodowe, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne (pokazy), nauczanie indywidualne, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkoleń),
organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć
(rozrywka), produkcja filmów, innych niż reklamowe, przekazywanie
know-how (szkolenia), publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, przekazywanie know-how (szkolenia-kultura kulinarii świata),
rezerwowanie miejsc na pokazy, szkolenia sado (szkolenia z japońskiej
ceremonii picia herbaty), usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), usługi klubów zdrowia
(zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty
(nauczania), 43 bary szybkiej obsług (snack-bary), food track (mobilne snack-bary), biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), dekoracja
ciast, dekorowanie żywności, informowanie i porady w zakresie przygotowanie posiłków, kafeterie (bufety), motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu (carving), obsługa barowa, usługi hotelowe, usługi
osobistych kucharzy, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania (zarządzenie przyjazdami i wyjazdami), usługi restauracyjne,
usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń
do gotowania.

(111) 326239
(220) 2019 03 21
(210) 497493
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 22
(732) GREEN TREE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Froggy
(540)

(591) zielony, ciemnozielony, żółty, biały, pomarańczowy, czarny,
jasnozielony, brązowy
(531) 03.11.12, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 16 torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych.

(111) 326240
(220) 2019 03 22
(210) 497556
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 08
(732) Chervon (HK) Limited, Hong Kong (CN)
(540) (znak słowny)
(540) FLEX
(510), (511) 7 obrabiarki ręczne, obrabiarki ręczne o napędzie elektrycznym, maszyny zasilane baterią lub akumulatorem, w szczególności do obróbki metalu, drewna, kamienia i tworzyw sztucznych,
obrabiarki zasilane baterią lub akumulatorem, ręczne obrabiarki
zasilane baterią lub akumulatorem, obrabiarki mobilne, mobilne obrabiarki z wałem giętkim, narzędzia ręczne zawierające wbudowany
silnik napędowy (narzędzia elektryczne), mobilne obrabiarki do obróbki metali, mobilne szlifierki kątowe, szlifierki kątowe dwuręczne,
mobilne szlifierki proste, mobilne obrabiarki do obróbki powierzchni
metalowych, mobilne nagniatarki, mobilne pilarki, mobilne wyrzynarki, przenośne piły ręczne z napędem elektrycznym, mobilne piły
tarczowe, mobilne obrabiarki przeznaczone do odnawiania, renowacji i modernizacji, mobilne szlifierki do ścian i sufitów, mobilne wkrętarki do płyt gipsowo-kartonowych, mobilne pilarki do płyt gipsowo-kartonowych, mobilne maszyny przeznaczone do odnawiania,
mobilne szlifierki do odnawiania, mobilne wkrętarki, mobilne klucze
udarowe, mobilne wiertarko-wkrętaki udarowe, mobilne wiertarko-wkrętaki, mobilne wkrętaki do suchej zabudowy, mobilne wiertarki,
mobilne obrabiarki do obróbki powierzchniowej przez szlifowanie,
mobilne szlifierki do rur, mobilne szlifierki taśmowe, mobilne frezarki, mobilne frezarki do obróbki kamienia, mobilne frezarki do frezowania na mokro, mobilne frezarki do obróbki kamienia na mokro,
mobilne bruzdownice do ścian, mobilne pilarki do betonu, mobilne
maszyny mieszające, mobilne betoniarki, mobilne maszyny wstrząsająco-mieszające, mobilne obrabiarki do obróbki powierzchni malowanych, mobilne polerki, mobilne polerki samochodowe zasilane
elektrycznie, mobilne polerki do polerowania na mokro, mobilne
polerki do obróbki kamienia na mokro, mobilne polerki do obróbki
betonu na mokro, mobilne obrabiarki do obróbki kamienia: mobilne szlifierki do szlifowania na mokro, mobilne szlifierki do obróbki
kamienia na mokro, mobilne szlifierki do obróbki betonu na mokro,
mobilne wiertarki rdzeniowe i do otworów nieprzelotowych, mobilne maszyny do kruszenia na sucho, mobilne maszyny do cięcia kamienia, kontenery i skrzynie transportowe przystosowane do użytku
z mobilnymi obrabiarkami i mobilnymi narzędziami elektrycznymi,
mobilne zasilane elektrycznie, szczególnie zasilane z sieci elektrycznej, baterii lub baterii akumulatorowych, maszyny do frezowania,
polerowania, szlifowania, piłowania, cięcia, wkręcania, wiercenia
i mieszania/wstrząsania, osprzęt do mobilnych elektrycznych obrabiarek, szczególnie stojaki i urządzenia trzymające, mobilne urządzenia do usuwania zanieczyszczeń i pyłu, narzędzia frezujące,
polerujące, kruszące, piłujące, tnące, wkręcające, wiercące i mieszająco-wstrząsające do mobilnych obrabiarek, odkurzacze, odkurzacze
do zbierania pyłów niebezpiecznych (odkurzacze), maszyny do robót
ziemnych, elektryczne maszyny do koszenia, maszyny i urządzenia
ogrodnicze i do robót leśnych, skaryfikatory, nożyce do gałęzi [maszyny], maszyny do cięcia gałęzi, nożyce do drzew [inne niż ręczne],
nożyce do drzew [maszyny], maszyny do robót ziemnych do stosowania na trawnikach i w ogrodach, kultywatory [maszyny], elektrycznie napędzane nożyce do żywopłotów, elektryczne nożyce do gałęzi,
elektryczne piły do przycinania drzew, elektryczne maszyny ogrodnicze, elektryczne kosy ogrodnicze, elektryczne narzędzia ogrodnicze, elektryczne rozdrabniacze, elektryczne maszyny do usuwania
mchu, elektryczne aeratory do trawników, elektryczne przycinarki
krawędziowe do trawnika, elektryczne kosiarki do trawników, elektryczne przycinarki do trawników, narzędzia ogrodnicze [maszyny],
rozdrabniacze, nożyce do żywopłotów [maszyny], maszyny do przycinania krawędzi trawnika, kosiarki do trawy, kosiarki do trawy [maszyny], zamiatarki do trawników [maszyny]: automatyczne kosiarki
do trawy, maszyny do cięcia trawy, maszyny do przycinania trawy,
kosiarki samobieżne, narzędzia, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, 8 narzędzia ręczne, narzędzia do obróbki metali, narzędzia nagniatające, piły, narzędzia służące do odnawiania, renowacji i modernizacji, narzędzia do szlifowania ścian i sufitów, narzędzia
do przykręcania płyt kartonowo-gipsowych, narzędzia do piłowania płyt kartonowo-gipsowych, narzędzia do obróbki powierzch-

71

niowej przez szlifowanie, narzędzia do szlifowania rur, narzędzia
do szlifowania taśmowego, narzędzia frezujące, narzędzia frezujące
do obróbki kamienia, narzędzia do frezowania na mokro, narzędzia
do frezowania na mokro do obróbki kamienia, narzędzia do bruzdowania ścian, narzędzia do piłowania betonu, narzędzia mieszające,
narzędzia do mieszania betonu, narzędzia wstrząsająco-mieszające,
narzędzia do obróbki powierzchni malowanych, narzędzia polerujące, narzędzia do polerowania pojazdów, narzędzia do polerowania
na mokro, narzędzia do polerowania na mokro do obróbki kamienia,
narzędzia do polerowania na mokro do obróbki betonu, narzędzia
do obróbki kamienia, narzędzia do szlifowania na mokro, narzędzia
do szlifowania na mokro do obróbki kamienia, narzędzia do szlifowania na mokro do obróbki betonu, narzędzia do wiercenia rdzeni
i otworów nieprzelotowych, narzędzia do szlifowania na sucho, narzędzia do cięcia kamienia, narzędzia do frezowania, polerowania,
szlifowania, piłowania, cięcia, przykręcania, wiercenia i mieszania/
wstrząsania, w szczególności do obrabiarek, narzędzia ręczne, części
i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, wszystkie wyżej wymienione towary w klasie 8 obsługiwane ręcznie, 9 laserowa aparatura
pomiarowa, odbiorniki laserowe, statywy do laserów, aparatura
i przyrządy do magazynowania elektryczności, ładowarki do baterii, baterie, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, ładowarki
bezprzewodowe, ładowarki do urządzeń nadających się do ponownego ładowania, stacje dokujące, ładowarki, ładowarki do akumulatorów, ładowarki do akumulatorów elektrycznych, baterie nadające
się do ponownego naładowania, baterie elektryczne nadające się
do ponownego naładowania.

(111) 326241
(220) 2019 03 22
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 29
(732) DRUSZCZ MICHAŁ, Zielonka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAKESHOP.com
(540)

(210) 497570

(591) czarny, biały, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.08, 26.01.18, 26.04.04, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa artykułów do sportów
wodnych w sklepie stacjonarnym i przez Internet, reklama, usługi
menadżerskie dla sportowców.
(111) 326242
(220) 2019 03 22
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 08
(732) Chervon (HK) Limited, Hong Kong (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLEX
(540)

(210) 497580

(591) biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 7 obrabiarki ręczne, obrabiarki ręczne o napędzie elektrycznym, maszyny zasilane baterią lub akumulatorem, w szczególności do obróbki metalu, drewna, kamienia i tworzyw sztucznych,
obrabiarki zasilane baterią lub akumulatorem, ręczne obrabiarki
zasilane baterią lub akumulatorem, obrabiarki mobilne, mobilne obrabiarki z wałem giętkim, narzędzia ręczne zawierające wbudowany
silnik napędowy (narzędzia elektryczne), mobilne obrabiarki do obróbki metali, mobilne szlifierki kątowe, szlifierki kątowe dwuręczne,
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mobilne szlifierki proste, mobilne obrabiarki do obróbki powierzchni
metalowych, mobilne nagniatarki, mobilne pilarki, mobilne wyrzynarki, przenośne piły ręczne z napędem elektrycznym, mobilne piły
tarczowe, mobilne obrabiarki przeznaczone do odnawiania, renowacji i modernizacji, mobilne szlifierki do ścian i sufitów, mobilne wkrętarki do płyt gipsowo-kartonowych, mobilne pilarki do płyt gipsowo-kartonowych, mobilne maszyny przeznaczone do odnawiania,
mobilne szlifierki do odnawiania, mobilne wkrętarki, mobilne klucze
udarowe, mobilne wiertarko-wkrętaki udarowe, mobilne wiertarko-wkrętaki, mobilne wkrętaki do suchej zabudowy, mobilne wiertarki,
mobilne obrabiarki do obróbki powierzchniowej przez szlifowanie,
mobilne szlifierki do rur, mobilne szlifierki taśmowe, mobilne frezarki, mobilne frezarki do obróbki kamienia, mobilne frezarki do frezowania na mokro, mobilne frezarki do obróbki kamienia na mokro,
mobilne bruzdownice do ścian, mobilne pilarki do betonu, mobilne
maszyny mieszające, mobilne betoniarki, mobilne maszyny wstrząsająco-mieszające, mobilne obrabiarki do obróbki powierzchni malowanych, mobilne polerki, mobilne polerki samochodowe zasilane
elektrycznie, mobilne polerki do polerowania na mokro, mobilne
polerki do obróbki kamienia na mokro, mobilne polerki do obróbki
betonu na mokro, mobilne obrabiarki do obróbki kamienia, mobilne szlifierki do szlifowania na mokro, mobilne szlifierki do obróbki
kamienia na mokro, mobilne szlifierki do obróbki betonu na mokro,
mobilne wiertarki rdzeniowe i do otworów nieprzelotowych, mobilne maszyny do kruszenia na sucho, mobilne maszyny do cięcia kamienia, kontenery i skrzynie transportowe przystosowane do użytku
z mobilnymi obrabiarkami i mobilnymi narzędziami elektrycznymi,
mobilne zasilane elektrycznie, szczególnie zasilane z sieci elektrycznej, baterii lub baterii akumulatorowych, maszyny do frezowania,
polerowania, szlifowania, piłowania, cięcia, wkręcania, wiercenia
i mieszania/wstrząsania, osprzęt do mobilnych elektrycznych obrabiarek, szczególnie stojaki i urządzenia trzymające, mobilne urządzenia do usuwania zanieczyszczeń i pyłu, narzędzia frezujące,
polerujące, kruszące, piłujące, tnące, wkręcające, wiercące i mieszająco-wstrząsające do mobilnych obrabiarek, odkurzacze, odkurzacze
do zbierania pyłów niebezpiecznych (odkurzacze), maszyny do robót
ziemnych, elektryczne maszyny do koszenia, maszyny i urządzenia
ogrodnicze i do robót leśnych, skaryfikatory, nożyce do gałęzi [maszyny], maszyny do cięcia gałęzi, nożyce do drzew [inne niż ręczne],
nożyce do drzew [maszyny], maszyny do robót ziemnych do stosowania na trawnikach i w ogrodach, kultywatory [maszyny], elektrycznie napędzane nożyce do żywopłotów, elektryczne nożyce do gałęzi,
elektryczne piły do przycinania drzew, elektryczne maszyny ogrodnicze, elektryczne kosy ogrodnicze, elektryczne narzędzia ogrodnicze, elektryczne rozdrabniacze, elektryczne maszyny do usuwania
mchu, elektryczne aeratory do trawników, elektryczne przycinarki
krawędziowe do trawnika, elektryczne kosiarki do trawników, elektryczne przycinarki do trawników, narzędzia ogrodnicze [maszyny],
rozdrabniacze, nożyce do żywopłotów [maszyny], maszyny do przycinania krawędzi trawnika, kosiarki do trawy, kosiarki do trawy [maszyny], zamiatarki do trawników [maszyny]: automatyczne kosiarki
do trawy, maszyny do cięcia trawy, maszyny do przycinania trawy,
kosiarki samobieżne, narzędzia, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, 8 narzędzia ręczne, narzędzia do obróbki metali, narzędzia nagniatające, piły, narzędzia służące do odnawiania, renowacji i modernizacji: narzędzia do szlifowania ścian i sufitów, narzędzia
do przykręcania płyt kartonowo-gipsowych, narzędzia do piłowania płyt kartonowo-gipsowych, narzędzia do obróbki powierzchniowej przez szlifowanie, narzędzia do szlifowania rur, narzędzia
do szlifowania taśmowego, narzędzia frezujące, narzędzia frezujące
do obróbki kamienia, narzędzia do frezowania na mokro, narzędzia
do frezowania na mokro do obróbki kamienia, narzędzia do bruzdowania ścian, narzędzia do piłowania betonu, narzędzia mieszające,
narzędzia do mieszania betonu, narzędzia wstrząsająco-mieszające,
narzędzia do obróbki powierzchni malowanych, narzędzia polerujące, narzędzia do polerowania pojazdów, narzędzia do polerowania
na mokro, narzędzia do polerowania na mokro do obróbki kamienia,
narzędzia do polerowania na mokro do obróbki betonu, narzędzia
do obróbki kamienia, narzędzia do szlifowania na mokro, narzędzia
do szlifowania na mokro do obróbki kamienia, narzędzia do szlifowania na mokro do obróbki betonu, narzędzia do wiercenia rdzeni
i otworów nieprzelotowych, narzędzia do szlifowania na sucho, narzędzia do cięcia kamienia, narzędzia do frezowania, polerowania,
szlifowania, piłowania, cięcia, przykręcania, wiercenia i mieszania/
wstrząsania, w szczególności do obrabiarek, narzędzia ręczne, części
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i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, wszystkie wyżej wymienione towary w klasie 8 obsługiwane ręcznie, 9 laserowa aparatura
pomiarowa, odbiorniki laserowe, statywy do laserów, aparatura
i przyrządy do magazynowania elektryczności, ładowarki do baterii, baterie, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, ładowarki
bezprzewodowe, ładowarki do urządzeń nadających się do ponownego ładowania, stacje dokujące, ładowarki, ładowarki do akumulatorów, ładowarki do akumulatorów elektrycznych, baterie nadające
się do ponownego naładowania, baterie elektryczne nadające się
do ponownego naładowania.

(111) 326243
(220) 2016 06 07
(210) 457515
(151) 2019 07 15
(441) 2016 08 16
(732) VALEANT PHARMACEUTICALS IRELAND, Dublin (IE)
(540) (znak słowny)
(540) APRANAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, produkty przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.
(111) 326244
(220) 2019 02 25
(151) 2019 10 29
(441) 2019 06 24
(732) GOD IS LOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOD IS LOVE
(540)

(210) 496408

(531) 02.09.01, 24.13.03, 27.05.01
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, amulety [biżuteria], biżuteria i wyroby jubilerskie, koraliki do wyrobu biżuterii, krucyfiksy jako biżuteria, krucyfiksy
z metali szlachetnych inne niż biżuteria, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], różańce, 18 skóra i imitacje
skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry
zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, torebki, torby
podróżne, torby plażowe, torby na kółkach, torby do pakowania [koperty, woreczki] ze skóry, torby sportowe, torby turystyczne, torby
na ubrania [podróżne], torby na zakupy, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, alby, długie luźne stroje, dzianina [odzież], odzież, odzież gotowa, odzież haftowana, okrycia wierzchnie [odzież], ornaty.
(111) 326245
(220) 2019 04 09
(210) 498510
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 08
(732) Maxge Electric Technology Co., Ltd., Wukang (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXGE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 przełączniki elektryczne, układy scalone, wtyczki elektryczne, wyłączniki samoczynne, pulpity rozdzielcze [elektryczność],
materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], wskaźniki
strat elektrycznych, latarnie sygnalizacyjne, skrzynki rozgałęźne
[elektryczność], chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska
w czasie], elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące.
(111) 326246
(220) 2019 04 09
(210) 498511
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 08
(732) BURACZEWSKI DANIEL M-DAN MASZYNY BUDOWLANE,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) M-DAN
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maszyn budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maszyn budowlanych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pojazdów, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów, usługi sprzedaży aut
osobowych.
(111) 326247
(220) 2019 04 09
(210) 498516
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 08
(732) MATEREK MARTA PARTY PROJEKT, Kutno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP PARTY PROJEKT we are events
(540)

(591) biały, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 organizacja wycieczek turystycznych, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi przewodników
turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, rezerwacja
podróży za pośrednictwem biur turystycznych, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, 41 organizowanie
imprez muzycznych, organizowanie imprez tanecznych, planowanie
specjalnych imprez, informacja o imprezach rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, organizowanie imprez rekreacyjnych,
organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, obsługa gości
na imprezach rozrywkowych, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi technika
oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, zamawianie artystów estradowych na imprezy, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów
na imprezy, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników, organizowanie gal, usługi w zakresie konferencji, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizacja szkoleń, zapewnianie
kursów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
szkolenia z zakresu public relations, usługi szkoleniowe dla biznesu,
szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie
technik komunikacyjnych.
(111) 326248
(220) 2019 04 10
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 498520

(531) 04.05.02, 04.05.21, 02.01.16, 02.01.17, 02.01.23
(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i ich projektowanie
w zakresie analizy emocji oraz interakcji człowiek-komputer, analizy badawcze i analizy danych o symptomach emocji i zachowania
użytkowników programów i komputerów, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych.
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(111) 326249
(220) 2019 04 10
(210) 498538
(151) 2019 10 29
(441) 2019 07 15
(732) AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) twojesoczewki twojesoczewki.com
(540)

(591) biały, fioletowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu w zakresie soczewek kontaktowych i akcesoriów pielęgnacyjnych, 44 usługi optyczne.
(111) 326250
(220) 2019 04 10
(210) 498553
(151) 2019 10 29
(441) 2019 07 15
(732) AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) twojesoczewki twojesoczewki.com
(540)

(591) biały, fioletowy, pomarańczowy
(531) 16.03.13, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu w zakresie soczewek kontaktowych i akcesoriów pielęgnacyjnch, 44 usługi optyczne.
(111) 326251
(220) 2019 04 10
(210) 498589
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 15
(732) PENKOWSKI RAFAŁ, TEWS WALDEMAR CARPENTER SPÓŁKA
CYWILNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WR mini CRANE
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 15.01.19, 14.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 wynajem dźwigów i żurawi, konserwacja dźwigów
i żurawi, naprawa dźwigów i żurawi, usługi ogólnobudowlane, 39
usługi transportowe za pomocą dźwigów i żurawi.
(111) 326252
(220) 2019 04 10
(210) 498590
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 15
(732) PENKOWSKI RAFAŁ, TEWS WALDEMAR CARPENTER SPÓŁKA
CYWILNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARPENTER
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej
oraz sklepu internetowego i sklepu wysyłkowego w zakresie następujących towarów: meble, materiały budowlane, materiały wykończenia wnętrz, materiały ogrodowe, drzwi, okna, bramy garażowe,
rolety, roletki materiałowe, żaluzje, klamki, parapety, witraże, ogrodzenia, automatyka do otwierania i zamykania drzwi, okien, rolet
oraz bram, 37 usługi ogólnobudowlane, wynajem sprzętu budowlanego, usługi w zakresie montażu mebli, drzwi, okien, bram garażowych, rolet zewnętrznych, roletek materiałowych, żaluzji, klamek,
parapetów, witraży, ogrodzeń, zabudowy balkonów, automatyki
do otwierania i zamykania drzwi, okien, rolet oraz bram garażowych
i ogrodzeniowych, wynajem dźwigów i żurawi, konserwacja dźwigów i żurawi, naprawa dźwigów i żurawi.

(111) 326253
(220) 2019 04 11
(151) 2019 10 29
(441) 2019 07 08
(732) GOŹLIŃSKI MARCIN GOMAR, Chrościce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZA MLECZARNIA
(540)

(210) 498596

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 07.01.09, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.06, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 29 ser pleśniowy, ser śmietankowy, starty ser, ser miękki, ser twarogowy, ser cheddar, ser wędzony, ser twardy, ser owczy,
sery topione, mascarpone, fondue serowe, produkty serowarskie, ser
w proszku, ser z ziołami, ser z przyprawami, sery z mleka koziego,
przekąski na bazie sera, ser o niskiej zawartości tłuszczu, oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, mleko, mleko zsiadłe,
mleko zagęszczone, mleko skondensowane, mleko odtłuszczone,
mleko organiczne, mleko owcze, mleko kozie, mleko w proszku, mleko kokosowe (napój), mleko w rożnych smakach, mleko kokosowe
w proszku, mleko kozie w proszku, mleko w proszku o rożnych smakach, 30 chrupki serowe (przekąski), krakersy o smaku sera, chrupki serowe, ciastka serowe, herbatniki do sera, krakersy nadziewane
serem, makaron z serem, napoje na bazie kawy zawierające mleko,
mleko w tabletkach w formie cukierków.
(111) 326254
(220) 2019 04 11
(210) 498618
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 08
(732) FUZOWSKI JAROSŁAW FINDOM KANCELARIA KREDYTÓW
HIPOTECZNYCH, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINDOM KANCELARIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
(540)

(591) czarny, szary, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.01.08
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego.
(111) 326255
(220) 2019 04 11
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) Talpa Content B.V., Laren (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO BYŁ ROK!

Nr 4/2020

(540)

(591) ciemnoczerwony, czerwony, żółty, biały, srebrny, czarny, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.11, 24.17.01, 24.17.04, 16.01.05, 26.04.01, 26.04.09,
26.04.18, 25.07.21
(510), (511) 9 urządzenia audiowizualne, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub odtwarzania tekstu, dźwięku i/lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nośniki obrazu i/lub dźwięku w postaci dysku, nagrania muzyczne, dźwiękowe i audiowizualne do pobrania, kasety,
płyty CD, kasety wideo, płyty VCD, interaktywne płyty CD (CDI), płyty
z pamięcią tylko do odczytu (CD-ROM), płyty DVD, cyfrowe nośniki
danych, publikacje elektroniczne i cyfrowe, do pobrania lub na nośnikach danych, urządzenia do przetwarzania danych, komputery,
w tym komputery do grania w gry, sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia telewizyjne, sprzęt telefoniczny, oprogramowanie
komputerowe, gry komputerowe (oprogramowanie), w tym gry on-line, okulary, okulary przeciwsłoneczne, aplikacje do telefonów komórkowych, smartfonów, komputerów przenośnych, komputerów
i odtwarzaczy mediów, 28 gry, zabawki, elektroniczne gry do używania w połączeniu z telewizorem, urządzenia do gier komputerowych,
artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, 41 edukacja, nauczanie, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne,
montaż, produkcja, reżyseria i emisja programów radiowych, telewizyjnych, audiowizualnych, muzycznych, rozrywkowych i teatralnych,
wynajmowanie, wydawanie i wypożyczanie nagrań dźwiękowych i/
lub obrazowych zawierających programy radiowe, telewizyjne, audiowizualne, muzyczne, rozrywkowe i teatralne, produkcja filmów
wideo, organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, muzycznych
i edukacyjnych, organizacja i prowadzenie imprez, koncertów, festiwali, widowisk i imprez muzycznych, usługi muzyków i innych wykonawców, wykonywanie i komponowanie utworów muzycznych,
wynajem nagrań dźwiękowych, urządzeń do nagrań dźwiękowych
oraz instrumentów muzycznych, nagrywanie, produkcja oraz post-produkcja utworów muzycznych, filmów oraz nagrań obrazu i/lub
dźwięku, publikowanie, wypożyczanie lub wynajem utworów muzycznych, filmów, filmów wideo oraz nagrań obrazu i/lub dźwięku,
udzielanie informacji w zakresie show businessu, rozrywki, programów radiowych i telewizyjnych, filmów kinowych, kultury, edukacji,
rozrywki i sportu (treści), opracowywanie koncepcji do programów
rozrywkowych do radia i telewizji, w tym formatów, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, wypożyczanie zestawów radiowych i telewizyjnych, publikowanie, wypożyczanie i udostępnianie książek, gazet,
magazynów, przewodników, wykazów programów i innych publikacji, usługi wydawnicze, usługi w zakresie loterii, wszystkie wyżej
wymienione usługi świadczone za pośrednictwem radia, telewizji,
telegazety, Internetu lub innych sieci elektronicznych i innych, usługi
biur redakcyjnych (niepublicystyczne), tworzenie reportaży zdjęciowych, filmowych i wideo, usługi fotograficzne, organizowanie przedstawień w ramach usług impresariatu.
(111) 326256
(220) 2019 04 11
(210) 498631
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 08
(732) BARTOSZEWICZ TOMASZ PROFESSIONAL TRAILERS &
MANAGEMENT, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NACZEPOMANIA
(540)

(210) 498620
(591) czarny, żółty, różowy, pomarańczowy, zielony, niebieski,
fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 18.01.08
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(510), (511) 41 organizowanie spotkań i konferencji, usługi w zakresie konferencji, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych,
organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie
konferencji związanych z reklamą, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie
wystaw w celach rekreacyjnych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw i konkursów, organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach
szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych,
usługi rozrywkowe związane z konkursami, organizowanie zjazdów
w celach biznesowych, organizacja imprez rozrywkowych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, usługi imprez muzycznych na żywo,
prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, planowanie i przeprowadzanie imprez, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, didżeje na przyjęcia
i imprezy specjalne, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów
lub pracowników, organizowanie wydarzeń muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej i kabaretu, obsługa gości
na imprezach rozrywkowych, publikacja kalendarzy imprez, informacja o imprezach rozrywkowych, planowanie specjalnych imprez,
doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, udzielanie
informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu.

(111) 326257
(220) 2019 04 11
(210) 498641
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 08
(732) KURPISZ SANDRA KATARZYNA, Lipno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SANDRIANO
(510), (511) 44 hodowla zwierząt, hodowla zwierząt rasowych, hodowla psów, hodowla kotów.
(111) 326258
(220) 2019 04 11
(210) 498645
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 08
(732) MOLENDA MAŁGORZATA, MOLENDA MARCIN CARSYSTEM24
SPÓŁKA CYWILNA, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ET FiLTER ECT-FiLTER EURO CAR TECHNOLOGY FILTER
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 7 filtry samochodowe.
(111) 326259
(220) 2019 04 12
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 15
(732) WRÓBEL JAN WARAN, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JEST tylko jeden waran
(540)

(210) 498649

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe słupy na afisze, metalowe barierki bezpieczeństwa na drogach, metalowe barierki blacha [płyty, arkusze],
blacha stalowa ocynowana, boazeria metalowa, bramy metalowe,
metalowe budki telefoniczne, metalowe materiały zbrojeniowe dla
budownictwa, rudy chromu, cyfry i litery z metali nieszlachetnych
z wyjątkiem czcionek, drabiny metalowe, przenośne konstrukcje
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metalowe, konstrukcje stalowe stosowane w budownictwie, metalowe kotwy łączące, kraty metalowe [ruszty], nieświecące metalowe
numery domów, ogrodzenia metalowe, metalowe palety transportowe, metalowe palety załadowcze, metalowe pręty i słupki ogrodzeniowe, cienka siatka druciana, metalowe skrzynki na listy, puste
metalowe skrzynki na narzędzia, metalowe słupy ogłoszeniowe,
drobne wyroby żelazne, 9 elektroniczne tablice wyświetlające, interaktywne tablice elektroniczne, neony reklamowe, 20 biblioteczki
[regały na książki], dekoracje wiszące [ozdoby], drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, etykiety z tworzyw
sztucznych, garderoby, haczyki na ubrania niemetalowe, haczyki,
niemetalowe do wieszaków stojących na ubrania, kanapo-tapczany,
kanapy, karnisze do zasłon, kartoteki [meble], komody, korki, kosze
piekarskie, kredensy, lustra (srebrzone szkło), łóżka, łóżka drewniane, manekiny na ubrania, materace, meble, meble biurowe, meble
metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, nogi do mebli, ramy
do obrazów, opakowania drewniane do butelek, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, ozdoby z tworzyw
sztucznych do artykułów spożywczych, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe, panele drewniane do mebli, parawany [meble], podstawy łóżek, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pokrowce na odzież [magazynowanie], pokrowce na odzież
[szafa], poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, półka na talerze,
półki biblioteczne, półki do kartotek [meble], pudełka drewniane
lub z tworzyw sztucznych, siedzenia metalowe, stojaki do wieszania ubrań, stojaki do wystawiania gazet, stojaki na książki [meble],
stojaki na parasole, stoły, stoły metalowe, stopki do mebli, stopnie
niemetalowe do drabin, szafki do przechowywania żywności, szafki na lekarstwa, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy wnękowe, szezlongi, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, tablice
ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe niemetalowe, taborety, toaletki, wezgłowia, wieszaki na ubrania, wieszaki na torby niemetalowe,
wolnostojące przepierzenia [meble], wózki barowe ruchome do podawania herbaty, wózki metalowe meblowe, wsporniki metalowe
do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych, wyroby
stolarskie, zagłówki [meble].

(111) 326260
(220) 2017 09 29
(151) 2018 10 11
(441) 2018 01 22
(732) KUSINA BOŻENA H.U., Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ATR WEAR
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 477079

(111) 326261
(220) 2018 07 30
(210) 488759
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) LACEK ANDRZEJ ALVARE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALVARE
(510), (511) 20 materace, materace piankowe, kieszeniowe, termoelastyczne, wysokoelastyczne, lateksowe, kokosowe, poduszki puchowe, poduszki na materac.
(111) 326262
(220) 2018 07 30
(210) 488760
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) LACEK ANDRZEJ ALVARE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EUFORIA
(510), (511) 20 materace, materace piankowe, kieszeniowe, termoelastyczne, wysokoelastyczne, lateksowe, kokosowe, poduszki puchowe, poduszki na materac.
(111) 326263
(220) 2018 07 30
(210) 488761
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) LACEK ANDRZEJ ALVARE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VILIA
(510), (511) 20 materace, materace piankowe, kieszeniowe, termoelastyczne, wysokoelastyczne, lateksowe, kokosowe, poduszki puchowe, poduszki na materac.
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(111) 326264
(220) 2018 07 30
(210) 488762
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) LACEK ANDRZEJ ALVARE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INTENSO
(510), (511) 20 materace, materace piankowe, kieszeniowe, termoelastyczne, wysokoelastyczne, lateksowe, kokosowe, poduszki puchowe, poduszki na materac.
(111) 326265
(220) 2019 03 22
(210) 497573
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) GÓRNY PIOTR EL POLAKO, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIMNA BY DGE
(510), (511) 29 owoce w alkoholu, 33 wyroby alkoholowe: aperitify,
arak, brandy, cydr, dżin, koktajle alkoholowe, likiery, miody pitne, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające
owoce i wyciągi z owoców, nalewki alkoholowe, rum, sake, whisky,
wiśniówki, wina, wódki, alkoholowe ekstrakty owocowe, spirytus
do spożycia przez ludzi.
(111) 326266
(220) 2019 03 25
(210) 497679
(151) 2019 11 14
(441) 2019 05 20
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GLAPP
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje komputerowe
do nawigacji, 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.
(111) 326267
(220) 2019 03 25
(210) 497680
(151) 2019 11 14
(441) 2019 05 20
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOODSPOT
(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) 326268
(220) 2019 03 25
(151) 2019 11 14
(441) 2019 05 20
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOOCKY

(210) 497681
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(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) 326269
(220) 2019 03 25
(210) 497682
(151) 2019 11 14
(441) 2019 05 20
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOODCOIN
(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) 326270
(220) 2019 03 25
(210) 497683
(151) 2019 11 14
(441) 2019 05 20
(732) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOODCART
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje komputerowe
do nawigacji, 21 pojemniki na żywność lub napoje, pojemniki na lód,
pojemniki-tacki do zamrażania kostek lodu, pojemniki chłodnicze,
pojemniki termoizolacyjne na żywność lub napoje, 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,
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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) 326271
(220) 2019 03 27
(210) 497821
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DAVOSTER
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki.
(111) 326272
(220) 2019 04 03
(151) 2019 11 19
(441) 2019 06 03
(732) GOŁACKI GRZEGORZ KUCAK, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCAK
(540)

(210) 498140

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie (bufety),
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, samoobsługa (restauracje), stołówki, usługi barowe.
(111) 326273
(220) 2019 04 03
(210) 498165
(151) 2019 11 19
(441) 2019 06 03
(732) LLOYD APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rent like home.
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością, wynajem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie
w nieruchomości.
(111) 326274
(220) 2019 04 08
(210) 498371
(151) 2019 11 22
(441) 2019 07 01
(732) INVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W INVIS
(540)

(591) szary, żółty
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 zegarki inteligentne, biżuteria przekazująca dane, okulary, okulary 3D, okulary pływackie, ochronne okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary ochronne, okulary
spawalnicze, okulary powiększające, okulary antyrefleksyjne, okulary
inteligentne, okulary dla rowerzystów, etui na okulary, woreczki
na okulary, futerały na okulary, okulary ochronne do nurkowania, krokomierze [pedometry], mierniki elektroniczne, metronomy elektroniczne, elektroniczne regulatory, czujniki elektroniczne, tablice elektroniczne, wagi elektroniczne, skanery elektroniczne, elektroniczne
notatniki, przekaźniki elektroniczne, sterowniki elektroniczne, wyświetlacze elektroniczne, elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne układy logiczne, elektroniczne moduły kodujące, elektroniczne
urządzenia kodujące, elektroniczne czujniki pomiarowe, elektroniczne
czujniki ciśnienia, elektroniczne rejestratory wyników, elektroniczne
urządzenia sterujące, elektroniczne systemy nawigacyjne, elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne zespoły do sterowania procesami, elektroniczne urządzenia do sterowania procesami, peryferyjne
urządzenia komputerowe, urządzenia peryferyjne do odtwarzania
danych, urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, czujniki zasięgu, urządzenia
do przywracania zasięgu sygnału audio, odbiorniki radiowe bliskiego
zasięgu, urządzenia do nawigacji dalekiego zasięgu, alarmy bezpieczeństwa, alarmy osobiste, dzwonki alarmowe, gwizdki alarmowe,
przyciski alarmowe, panele alarmowe, osobiste alarmy bezpieczeństwa, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, nadajniki sygnałów alarmowych, nadajniki sygnalizacji alarmowej, odbiorniki sygnalizacji alarmowej, elektryczne urządzenia alarmowe, centralne jednostki alarmowe,
czujki do alarmów, zamki [elektryczne] z alarmami, pamięci USB z mikrozłączami USB kompatybilnymi z telefonami komórkowymi, nieelektryczne nadajniki ratunkowe, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, interfejsy komputerowe, moduły komputerowe, podzespoły komputerowe, mikroukłady komputerowe [chipy], chipy komputerowe, komputerowe
urządzenia sterujące, komputery, komputery przenośne, podręczne
komputery, komputery łącznościowe, komputery osobiste, komputery i sprzęt komputerowy, mikrometry, mikrochipy, mikrokomputery,
mikroprocesory, mikrosterowniki, mikroskopy elektronowe, czytniki
mikrofilmów, mierniki mikrometrowe, mikromacierze DNA, urządzenia mikrokomputerowe, karty mikroprocesorowe, mikrochipy [sprzęt
komputerowy], urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], karty z mikrochipami, mikroprocesory z zabezpieczeniami, karty zawierające mikroprocesory, mikroprocesorowe urządzenia sterujące, nośniki danych
w formie mikroukładów, mikroprocesory programowalne za pomocą
oprogramowania, 10 liczniki pulsu [aparatura medyczna], elektroniczne przyrządy medyczne, monitory pracy serca, wszczepialne stymulatory serca, urządzenia monitorujące pracę serca, urządzenia kontrolujące arytmię serca, urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała,
przyrządy medyczne do zastosowania na ciałach ludzi, przyrządy medyczne do zastosowania w ciałach ludzkich, urządzenia do ogrzewania
ciała do użytku medycznego, analizatory struktury ciała do zastosowań medycznych, urządzenia do pomiaru indeksu masy ciała (BMI)
do użytku medycznego, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, urządzenia ultradźwiękowe do użytku medycznego w skanowaniu ciała, cewniki z mikroczujnikami ciśnienia, sondy podłączone do mikroprocesorowych
urządzeń do diagnostyki medycznej, instrumenty medyczne, sondy
medyczne, nosze medyczne, maski medyczne, inhalatory medyczne,
igły medyczne, stenty medyczne, tacki medyczne, stetoskopy medyczne, noże medyczne, protezy medyczne, nożyczki medyczne, cewniki medyczne, implanty medyczne, strzykawki medyczne, lasery medyczne, elektromagnetyczne urządzenia medyczne, medyczne fotele
zabiegowe, elektroniczne przyrządy medyczne, medyczne przyrządy
diagnostyczne, medyczne urządzenia rentgenowskie, medyczne
przyrządy terapeutyczne, pneumatyczne przyrządy medyczne, medyczne rozszerzacze naczyń, medyczne narzędzia ręczne, medyczne
przyrządy tnące, medyczne aparaty ortopedyczne, medyczne instrumenty słuchowe, medyczne pompy infuzyjne, medyczne lampy operacyjne, elastyczne endoskopy medyczne, sztywne endoskopy medyczne, medyczne przetworniki ciśnienia tętna, instrumenty
medyczne zawierające laser, medyczne urządzenia emitujące promieniowanie, pojemniki na odpady medyczne, membrany do filtrowania
[medyczne], ultradźwiękowe medyczne urządzenia diagnostyczne,
urządzenia i instrumenty medyczne, laparoskopy medyczne i chirurgiczne, stojaki na przyrządy medyczne, stoły na przyrządy medyczne,
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cewniki medyczne i chirurgiczne, skanery do diagnostyki medycznej,
przyrządy do analizy medycznej, urządzenia do rehabilitacji medycznej, pipety do użytku medycznego, elektrody do użytku medycznego,
urządzenia do obrazowania medycznego, skanery do użytku medycznego, chromatografy do użytku medycznego, ciśnieniomierze
do użytku medycznego, inhalatory do użytku medycznego, oświetlenie do użytku medycznego, endoskopy do użytku medycznego, nici
do użytku medycznego, szczypce do użytku medycznego, kleszcze
do użytku medycznego, szpatułki do użytku medycznego, strzykawki
do użytku medycznego, instrumenty medyczne do tracheostomii
przezskórnej, urządzenia medyczne do celów urologicznych, rurki medyczne do podawania leków, urządzenia medyczne do zamykania ran,
magnesy trwałe do użytku medycznego, endoskopy elektroniczne
do użytku medycznego, przyrządy fotometryczne do użytku medycznego, sondy próżniowe do użytku medycznego, termometry elektroniczne do użytku medycznego, 14 zegarki, zegarki kieszonkowe, zegarki podróżne, zegarki elektryczne, zegarki elektroniczne, zegarki
sportowe, zegarki automatyczne, pudełka na zegarki, woreczki na zegarki, zegary i zegarki, zegarki z budzikiem, etui na zegarki, zegarki
na łańcuszku, zegarki dla płetwonurków, zegarki do nurkowania, zegarki (łańcuszki do-), zegarki na rękę, zegarki do użytku zewnętrznego,
zegarki zawierające funkcję pamięci, zegary i zegarki elektryczne,
bransolety i zegarki połączone, zegarki posiadające funkcję gry,
ozdobne etui na zegarki, zegarki mechaniczne nakręcane ręcznie, zegarki zasilane energią słoneczną, zegarki cyfrowe z timerem automatycznym, chronografy do użytku jako zegarki, zegarki zawierające
funkcję gier elektronicznych, wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, zegarki mechaniczne z automatycznym nakręcaniem, zegarki z funkcją
komunikacji bezprzewodowej, zegarki na rękę z krokomierzem, zegarki na rękę z urządzeniami GPS, zegarki z funkcją komunikacji na odległość, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, zegary, zegary elektroniczne, zegary słoneczne, zegary przemysłowe, zegary
mechaniczne, klamerki do zegarków, bransolety do zegarków, koronki do zegarków, łańcuszki do zegarków, sprężyny do zegarków,
paski do zegarków, cyferblaty do zegarków, tarcze do zegarków, części do zegarków, obudowy do zegarków, koperty do zegarków,
szkiełka do zegarków, pokrętła do zegarków, mechanizmy do zegarków, dewizki do zegarków, oscylatory do zegarków, akcesoria do zegarków, metalowe paski do zegarków, nylonowe paski do zegarków,
skórzane paski do zegarków, paski do zegarków nieskórzane, pudełka
do eksponowania zegarków, wskazówki zegarów i zegarków, etui
do zegarków i zegarów, mechanizmy do zegarków sterowane elektronicznie, mechanizmy do zegarków sterowane elektrycznie, obudowy
do zegarów i zegarków, futerały do zegarów i zegarków, wskazówki
do zegarów i zegarków, sprężyny do zegarów i zegarków, paski do zegarków na rękę, mechanizmy do zegarów i zegarków, paski z tworzyw
sztucznych do zegarków, paski do zegarków wykonane z metalu, skóry
lub plastiku, biżuteria, biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, ozdoby [biżuteria], biżuteria damska, pierścionki [biżuteria], bransoletki [biżuteria],
łańcuszki [biżuteria], broszki [biżuteria], biżuteria platynowa, zawieszki
[biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], amulety będące biżuterią, biżuteria z diamentami, biżuteria z kryształu, biżuteria ze złota, biżuteria
ze złotem, wyroby jubilerskie [biżuteria], bransoletki identyfikacyjne
[biżuteria], biżuteria na ciało, biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria
z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria
i wyroby jubilerskie, sztuczna biżuteria na ciało, biżuteria z tworzyw
sztucznych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria do noszenia na głowie, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], breloczki do kluczy, wisiorki
do kluczy (ozdoby lub breloczki), kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich.

(111) 326275
(220) 2019 04 08
(210) 498375
(151) 2019 10 23
(441) 2019 07 08
(732) GABRYŚ DARIUSZ, Parzynów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) medisen
(510), (511) 10 meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych.
(111) 326276
(151) 2019 10 23

(220) 2019 04 08
(441) 2019 07 08

(210) 498420
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(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTER GEL
(540)

(591) fioletowy, jansoszary, ciemnoszary, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11,
26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, rozpuszczalniki
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę
stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne.
(111) 326277
(220) 2019 04 11
(210) 498619
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 15
(732) SARNIK KAROLINA, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) siedzieje
(510), (511) 35 reklama, obróbka tekstów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi rozrywkowe dostarczane przez
Internet, marketing internetowy, rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, organizowanie aukcji internetowych, reklama biznesowych
stron internetowych, organizacja subskrypcji usług internetowych,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, publikowanie druków do celów reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, 41
rozrywka, usługi rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć (rozrywka), publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez udostępnianie rozrywki
multimedialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, publikowanie czasopism internetowych, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu,
organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizacja
przyjęć, planowanie przyjęć, dystrybucja drukowanych materiałów
reklamowych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych.
(111) 326278
(220) 2019 04 11
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 08
(732) ZAKŁADKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKŁADKA BISTRO DE CRACOVIE
(540)

(210) 498635

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 03.07.03, 26.01.15, 26.01.16
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(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.

(111) 326279
(220) 2019 04 19
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) AGORA BYTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agora BYTOM
(540)

(210) 499013

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi menadżerskie, pomoc w organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, usługi badania
rynku, prowadzenie agencji informacji handlowej, kompleksowa
prezentacja różnorodnych towarów i usług w centrach handlowych,
dekoracja wystaw sklepowych, promocja sprzedaży, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie centrów handlowych, zarządzanie sklepami, analizy kosztów
związanych z budową i utrzymaniem centrów handlowych, usługi
w zakresie wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, reklama, zarządzanie, czynności biurowe, sprzedaż detaliczna
w sklepie wielkopowierzchniowym towarów i branży spożywczej,
sprzedaż detaliczna w sklepie wielkopowierzchniowym artykułów
przemysłowych, sprzedaż detaliczna w sklepie wielkopowierzchniowym artykułów papierniczych, sprzedaż detaliczna w sklepie
wielkopowierzchniowym alkoholu, sprzedaż detaliczna w sklepie
wielkopowierzchniowym tytoniu, sprzedaż detaliczna w sklepie
wielkopowierzchniowym towarów z branży kosmetycznej, sprzedaż
detaliczna w sklepie wielkopowierzchniowym artykułów RTV i AGD,
sprzedaż detaliczna w sklepie wielkopowierzchniowym towarów
z branży odzieżowej, sprzedaż detaliczna w sklepie wielkopowierzchniowym towarów z branży obuwniczej, sprzedaż detaliczna w sklepie
wielkopowierzchniowym towarów z branży elektronicznej, sprzedaż
detaliczna w sklepie wielkopowierzchnichniowym towarów z branży
księgarskiej, sprzedaż detaliczna w sklepie wielkopowierzchniowym
zabawek, sprzedaż detaliczna w sklepie wielkopowierzchniowym
towarów z branży optycznej, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania
działalnością gospodarczą w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, 36 usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych: usługi
wynajmu lokali handlowych i stoisk handlowych usługi leasingu,
usługi developerskie w zakresie usług finansowych dotyczące rozliczenia z budową i kupnem nieruchomości, prowadzenie generalnego zastępstwa inwestycyjnego w zakresie środków finansowych
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na budowę lub rozbudowę, modernizacja obiektu majątku trwałego, dzierżawa nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, doradztwo inwestycyjne,
41 usługi związane z organizacją wypoczynku i rozrywki, usługi instruktorów gimnastyki, salony fitness, użytkowanie sal kinowych,
sale koncertowe, salony gier, rezerwowanie miejsc na spektakle,
informacja o rozrywce, rozrywka, organizowane przyjęć pod kątem
rozrywki, usługi klubowe w zakresie edukacji lub rozrywki, obsługa
sal kinowych, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek,
42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi
naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, Inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, doradztwo w zakresie zapewniania jakości, doradztwo
w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo techniczne dotyczące testowania, certyfikacja [kontrola jakości], badanie jakości produktów,
badania środowiska, badania przemysłowe obiektów technicznych,
audyt jakości, analiza projektu produktu, analiza opracowywania
produktu, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów,
analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, kontrola artykułów spożywczych, kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości,
kontrola jakości dla osób trzecich, kontrola jakości dotycząca higieny
artykułów żywnościowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola jakości wytworzonych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów,
projektowanie i testowanie nowych produktów, ocena projektu
produktu, ocena opracowywania produktu, ocena jakości produktów, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, testowanie,
analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji,
testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie artykułów spożywczych, przeprowadzanie testów kontroli jakości, usługi testowania zgodności, usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi
projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych,
usługi doradcze w zakresie testowania produktów, usługi badawczo-rozwojowe, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu
komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], usługi zapewnienia jakości, usługi w zakresie testów wspomaganych komputerowo,
usługi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości przekazywanych
za pomocą telekomunikacji, usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komputerowych, aktualizowanie stron internetowych
dla osób trzecich, administracja serwerów, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich,
projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych,
opracowywanie systemów komputerowych, udzielanie informacji
na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, zdalne administrowanie serwerem,
zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM],
43 restauracje, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi,
przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, 44 usługi salonów fryzjerskich i salonów piękności.

(111) 326280
(220) 2019 05 20
(210) 499070
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732) DZIEWIĄTKOWSKI ANTONI AB9, Sokółka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRESOWIA
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie, usługi hotelowe, usługi restauracyjne.
(111) 326281
(220) 2019 04 23
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 17
(732) BARANOWSKI GUSTAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOCTOR

(210) 499072
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(540)

(591) biały, jasnozielony, ciemnoszary
(531) 02.09.10, 26.01.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi
medyczne, doradztwo związane ze stomatologią, stomatologia kosmetyczna, poradnictwo medyczne, doradztwo w zakresie pomocy
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel
medyczny, pomoc stomatologiczna, medycyna estetyczna.
(111) 326282
(220) 2019 04 23
(210) 499077
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732) KOŃCZAL EDYTA, STOLARCZYK IRENA, KOŃCZAL JACEK
P.P.H.U. STOLKO SPÓŁKA CYWILNA, Słupsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stolko
(510), (511) 16 folia, folia spożywcza, folia z tworzyw sztucznych
do owijania, zawijania i pakowania, worki z tworzyw sztucznych,
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania na żywność, 17 folia z tworzyw sztucznych-półprodukty, folia z tworzyw sztucznych
nie do pakowania lub zawijania, folia rozdmuchiwana inna niż do pakowania, wytłaczane tworzywa sztuczne do użytku w produkcji,
tworzywa sztuczne półprzetworzone, 22 worki do przechowywania
i transportu, torby z tworzyw sztucznych do przechowywania i transportowania materiałów.
(111) 326283
(220) 2019 05 23
(210) 499078
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) GRUPA EKOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierakowice Prawe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA eKOENERGIA SP. Z O.O.
(540)

(591) ciemnozielony, jasnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 11 urządzenia do celów
sanitarnych, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia do suszenia, 37 usługi hydrauliczne, budownictwo, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, 42 projektowanie budowlane, doradztwo w zakresie oszczędności energii.

Nr 4/2020

sty do zębów, pomadki, olejki myjące, żele, pianki, płyny micelarne,
szampony, odżywki do włosów, wcierki do włosów, kwas hialuronowy, pomady, mleczka, mydła, maseczki, kule i proszki do kąpieli.

(111) 326285
(220) 2019 04 24
(210) 499090
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) LECHOWSKA-LISIK ELŻBIETA ELL COMMERCE, Jeżów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SSC
(540)

(591) biały, brązowy, czerwony, niebieski, żółty, czarny,
ciemnoróżowy
(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.15, 05.07.27
(510), (511) 30 kawa.
(111) 326286
(220) 2019 04 24
(210) 499091
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) LECHOWSKA-LISIK ELŻBIETA ELL COMMERCE, Jeżów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, brązowy, czerwony, czarny, niebieski, szary, zielony,
żółty, ciemnoróżowy
(531) 04.05.05, 05.07.27, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa.
(111) 326287
(220) 2019 04 24
(210) 499094
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 08
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RADOMSKU,
Radomsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hej!
(540)

(111) 326284
(220) 2019 04 23
(210) 499087
(151) 2019 11 26
(441) 2019 07 22
(732) PĄGOWSKI PIOTR, SAŁAS-SZLEJTER KAROLINA BIOUP
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOUP
(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 26.01.01, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała: toniki, hydrolaty, olejki, serum, kremy, balsamy, peelingi, masła, dezodoranty, pa-

(591) czarny, pomarańczowy, żółty, biały, zielony, ciemnozielony,
jasnozielony, srebrny, czerwony, beżowy, brązowy, jasnoniebieski,
niebieski
(531) 27.05.01, 02.01.04, 02.01.23, 06.19.09, 06.19.11, 06.19.16,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko i wszystkie przetwory mleczne, masło, mixy,
śmietany, śmietanki, twarogi, twarożki, sery, serki, maślanki, kefiry.
(111) 326288
(151) 2019 10 30

(220) 2019 04 24
(441) 2019 06 10

(210) 499103
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(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYPIECZONE ZE SMAKIEM
(540)

(531) 05.07.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 chleb, bułki, wyroby piekarnicze, pieczywo, bagietki,
bułki, suchary, wafle, potrawy na bazie mąki, mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka.
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(111) 326291
(220) 2019 04 25
(210) 499135
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kaltetan
(510), (511) 5 leczniczy preparat weterynaryjny.
(111) 326292
(220) 2019 04 25
(210) 499137
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 10
(732) UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HANZA PAŁAC
(540)

(111) 326289
(220) 2019 04 24
(210) 499107
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH WAGNERSERVICE P.S.W. WILCZEK SPÓŁKA JAWNA, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA MALOWANIA
(540)

(591) biały, szary, pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 nakładanie farby w sprayu, lakierowanie, malowanie
i lakierowanie, powlekanie [malowanie], 40 usługi mieszania farb,
mieszanie niestandardowych kolorów farb, powlekanie proszkowe,
obróbka części metalowych w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego i procesów powlekania proszkowego, 41 nauczanie i szkolenia, skomputeryzowane szkolenia,
szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia dla dorosłych,
usługi szkolenia personelu, prowadzenie warsztatów [szkolenia],
usługi szkolenia dla personelu, szkolenia związane ze sprzętem komputerowym, szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych,
usługi w zakresie szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych, usługi
edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, kursy edukacyjne związane z automatyzacją, 42 analiza farb, planowanie projektu,
usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, badania związane ze skomputeryzowaną
automatyzacją procesów przemysłowych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie rozwoju przemysłowego, usługi badawczo-rozwojowe,
naprawa oprogramowania komputerowego, utrzymanie i naprawa
oprogramowania, naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis
oprogramowania komputerowego.

(591) fioletowy
(531) 01.01.05, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych,
zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów, wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie i obsługa dancingów,
dyskotek, usługi turystyczne związane z organizacją wypoczynku,
prowadzenie parków rozrywki, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, pływalnie [baseny], prowadzenie, udostępnianie, wynajmowanie basenów kąpielowych, usługi świadczone przez baseny
i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, organizowanie wycieczek
w celach rozrywkowych, 43 usługi hotelarskie, usługi w zakresie
prowadzenia restauracji, kawiarni i innych placówek gastronomicznych, wytwarzanie i podawanie gotowych posiłków i dań, napojów,
wyrobów cukierniczych, przygotowywanie i dostarczanie żywności
i napojów dla odbiorców zewnętrznych tzw. katering, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, rezerwacje hotelowe i biletowe,
obsługa turystów i podróżnych, informacja hotelowa, rezerwacja
pokojów hotelowych dla podróżnych, opieka nad dziećmi, 44 usługi
salonu piękności, fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA, prowadzenie gabinetów kosmetycznych, medycznych, usługi spa medycznych, usługi saun.
(111) 326293
(220) 2019 02 18
(210) 496011
(151) 2019 11 20
(441) 2019 06 03
(732) NATURALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTI-SMOG DROPS
(540)

(111) 326290
(220) 2019 04 24
(210) 499123
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 10
(732) KĘDZIOR JACEK, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RaceTCS RACING TRACTION CONTROL SYSTEM
(540)

(591) biały, żółty, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 sterowniki elektroniczne.

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.06
(510), (511) 3 płyny do oczu, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, 5 krople do oczu, krople do nawilżania oczu, preparaty nawilżające do oczu, płyny do oczu do użytku medycznego, płyny do oczu
do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
chorobom oczu, płyny do przemywania oczu, preparaty farmaceu-
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tyczne, wyroby medyczne, lekarstwa, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia.

(111) 326294
(220) 2019 02 11
(210) 495824
(151) 2019 11 21
(441) 2019 04 29
(732) KLINIKA TRYCHOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) błękitny
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 02.03.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 44 usługi medyczne i usługi z zakresu urody dla ludzi.
(111) 326295
(220) 2019 02 11
(210) 495779
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) KOMPLEX-TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOMPLEX TORUS
(510), (511) 3 dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze
do ust w aerozolu, wyroby kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, wody kolońskie, wody po goleniu, kremy do golenia, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery i zmywacze do paznokci,
lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty,
proszki i płyny do zębów, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli,
kremy do pillingu, preparaty do makijażu, olejki eteryczne, perfumy, wyroby perfumeryjne, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki,
szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry,
fluidy-make-up, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, dezodoranty
inne niż do użytku osobistego, środki dezynfekcyjne do odświeżania
powietrza w pomieszczeniach, dezynfekcyjne środki do usuwania
zapachu papierosów w pomieszczeniach, 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, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, preparaty do czyszczenia, krochmal, preparaty
do mycia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki
czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, przybory toaletowe zawarte
w tej klasie, chusteczki odświeżające, nasączone płynami perfumowanymi, 8 sztućce, nożyczki, nożyce, piły sterowane ręcznie, narzędzia ręczne do ścierania, osełki, biała broń, zestawy do golenia, cążki
do manicure, pesety do depilacji, zestawy do pedicure, pilniki do paznokci, pincety, aparaty do przekłuwania uszu, scyzoryki, maszynki
do strzyżenia brody, skrobaki używane w gospodarstwie domowym,
krajarki do jarzyn, zestawy do manicure, maszynki do strzyżenia
włosów, obcinacze paznokci, dziadek do orzechów nie z metali szlachetnych, szczypce do cukru, przybory nieelektryczne do układania
włosów, ostrzałki ręczne, żyletki, sztućce jednorazowego użytku, 21
nieelektryczne narzędzia do gospodarstwa domowego, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia, formy do ciasta, doniczki, dozowniki
mydła i papieru toaletowego, dzbanki, grzebienie, gąbki, materiały
szczotkarskie, sprzęt do czyszczenia, wiórki stalowe, szkło surowe lub
półprzetworzone z wyjątkiem szkła budowlanego, naczynia kuchenne, garnki, patelnie, wyroby ze szkła, fajansu, kufle do piwa, pojemniki na lód, miski, miseczki, mopy, odkurzacze nieelektryczne, patelnie,
rękawice do prac domowych, wiadra, zmiotki, przybory toaletowe
zawarte w tej klasie, kosze na śmieci, pojemniki dla gospodarstwa
domowego, 30 aromaty do żywności inne niż olejki eteryczne, pieczywo, bułki, chleb, mąka, cukier, słodziki naturalne, chipsy zbożowe,
cukierki, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, słodycze, wyroby z czekolady, czekolada, gofry, galaretki w postaci słodyczy, kasze, kanapki,
kukurydza prażona, lody, sorbety lodowe, desery lodowe, makaro-
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ny, pizze, preparaty zbożowe, zapiekanki, żywność na bazie mąki,
pieczywo zamrożone, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie
mąki, kawa, substytuty kawy, herbata, kakao, ketchup, krakersy, majonezy, ocet, miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, budynie, kisiele, muesli, sosy sałatkowe, paszteciki, pasztety, spaghetti, suchary,
sól, wyroby zbożowe, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki owocowe i warzywne,
piwo, esencje i półprodukty do produkcji napojów, 35 reklama osób
trzecich a także prowadzenie interesów osób trzecich, prowadzenie
agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych,
kinowych, reprodukcja dokumentów, dokumentacji, dystrybucja
materiałów reklamowych, organizowanie aukcji, pokazów, targów
i wystaw o charakterze handlowym, prowadzenie domów aukcyjnych, prowadzenie negocjacji, prokura, usługi menedżerskie, usługi
maklerskie, biura maklerskie, usługi badania rynku, prowadzenie statystyk i księgowości, pośrednictwo handlowe w zakresie kojarzenia
kontrahentów, kosztorysowanie, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni handlowych, usługi przedstawicielstwa firm zagranicznych na Polskę, sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej, sztućców, nożyc, nożyczek,
narzędzi do ścierania, zestawów do golenia, białej broni, osełek, narzędzi i zestawów do manicure i pedicure, pił, nieelektrycznych urządzeń dla gospodarstw domowych, naczyń, pojemników, przyborów
toaletowych, wyrobów ze szkła i z fajansu, artykułów żywnościowych, słodyczy, owoców i warzyw przetworzonych, napojów, soków,
wód gazowanych i stołowych, piwa, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem Internetu wyrobów kosmetycznych, artykułów
chemii gospodarczej, sztućców, nożyczek, narzędzi do ścierania,
zestawów do golenia, białej broni, osełek, pił, narzędzi i zestawów
do manicure i pedicure, nieelektrycznych urządzeń dla gospodarstw
domowych, naczyń, pojemników, przyborów toaletowych, wyrobów ze szkła i z fajansu, artykułów żywnościowych, słodyczy, owoców i warzyw przetworzonych, napojów, soków, wód gazowanych
i stołowych, piwa, usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii
publicznej, 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, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, sporządzanie prognoz ekonomicznych.

(111) 326296
(220) 2019 02 01
(210) 495503
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) KOSTRICA DYMITR PRAKTYKA LEKARSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Migrena
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 02.01.01, 21.03.21, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy odżywcze, takie jak tabletki, środki wzmacniające, kapsułki, pastylki, batoniki, środki stymulujące na bazie roślin jako preparaty farmaceutyczne i/lub suplementy diety, suplementy diety nie do celów medycznych, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki do żywności do celów niemedycznych,
mineralne suplementy odżywcze, mineralne suplementy diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszane preparaty witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty
witaminowe, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy ziołowe, suplementy wzmacniające
zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, żywność homogenizowana przystoso-
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wana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana
do celów medycznych, 9 publikacje elektroniczne on-line, programy
komputerowe, programy do urządzeń mobilnych: peryferyjne urządzenia komputerowe, komputery, komputery przenośne, urządzenia
i przyrządy do nauczania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], informacje i dane utrwalone na nośnikach, publikacje
elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane
na nośnikach danych, publikacje elektroniczne zakresu medycyny,
medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki,
ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, aplikacje mobilne, edukacyjne programy i oprogramowanie komputerowe dotyczące medycyny,
medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania,
dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, oprogramowanie
i programy komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia danych
i informacji, prowadzenia badań oraz wykonywania analiz z zakresu
medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, programy
komputerowe do obsługi klinik i innych placówek medycznych, programy komputerowe do diagnostyki medycznej i do monitorowania
stanu zdrowia, oprogramowanie komputerowe dla platformy z systemem telemedycznym, programy komputerowe wykorzystywane
dla realizacji zadań telemedycyny, programy komputerowe do zbierania, przechowywania analiz wyników badań, w tym medycznych,
naukowych, statystycznych, programy komputerowe do zarządzania
jednostkami świadczącymi usługi medyczne i rehabilitacyjne, programy komputerowe do zbierania, przechowywania i wstępnej analizy wyników badań, w tym medycznych, naukowych, statystycznych, programy komputerowe do katalogowania danych jednostek
świadczących usługi medyczne i rehabilitacyjne, danych pacjentów,
wyników badań medycznych, danych no temat prowadzonych procesów leczenia i rehabilitacji, 16 gazety, czasopisma, pudełka, torby
i torebki do pakowania, kalendarze, długopisy, serwetki papierowe,
flagi papierowe, chorągiewki papierowe, proporczyki papierowe, katalogi branżowe, albumy, druki, książki, prospekty, broszury, ulotki,
foldery, informatory, papier, tektura i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 21 butelki, butelki elastyczne z wyciskaczem [puste], bidony,
butelki z tworzyw sztucznych, etui na pałeczki, filiżanki, kubki, termosy, termosy do napojów, talerze pamiątkowe [okolicznościowe],
termosy do przechowywania napojów, statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota
lub szkło, zawarte w tej klasie, 25 ubrania, nakrycia głowy, buty, 35
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej: administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, świadczenie usług badań rynkowych, rozwój systemów zarządzania szpitalami, zarządzanie
klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie szpitalami, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, udostępnianie
skomputeryzowanych informacji handlowych i marketingowych
z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała,
usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, prospektów, próbek, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej,
usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie promocji sprzedaży,
gromadzenie i archiwizowanie danych medycznych, dokumentów
medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych, także
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, zarządzanie danymi medycznymi, dokumentami medycznymi, orzeczeniami lekarskimi i diagnozami medycznymi, także
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
w szczególności elektronicznej dokumentacji pacjenta, usługi związane z długoterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania
relacjami za pomocą programów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla
klientów oraz planami promocyjnymi, sprzedaż hurtowa, detaliczna,
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internetowa artykułów chemicznych, medycznych, farmaceutycznych, dietetycznych, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo-ozdobnym: baloniki, banery, bloczki, bombki, bidony,
butelki, breloczki, chorągiewki, długopisy, elektroniczne urządzenia
do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem,
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, karafki,
konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, chusteczki,
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, parasole, parasolki,
parawany, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, pokrowce na telefony, portfele, portmonetki, postery, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla
personelu, teczki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki,
termosy, wizytowniki, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany,
zabawki, zegary ścienne, zegarki, biżuteria, uchwyty i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, akcesoria do telefonów komórkowych, nośniki danych, pióra świetlne, urządzenia do pisania po ekranie, okładki na dokumenty, wyroby skórzane, torby
na sprzęt sportowy, walizki, etui na klucze, głośniki, ozdoby świąteczne, nośniki pamięci, podkładki pod myszy komputerowe, urządzenia
peryferyjne i akcesoria do komputerów, urządzenia do odtwarzania
i nagrywania dźwięku i obrazu, radia samochodowe, aparaty fotograficzne i akcesoria do aparatów fotograficznych, słuchawki, gry
komputerowe, software ładowalny, ładowarki, ładowarki samochodowe do urządzeń telefonicznych i nawigacyjnych, akcesoria do nawigacji samochodowej, głośniki, akcesoria dla zwierząt, namioty, altany z tkanin, parasole ogrodowe, osłony przeciwdeszczowe z tkanin,
markizy, znaczki z logo, 38 przydzielanie dostępu do baz danych
w Internecie, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów],
zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie
dostępu do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform
handlu elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do stron
internetowych, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych,
przesyłanie informacji i obrazów związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, blog, fora internetowe, umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów
naukowych, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych,
umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji
za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 41 organizowanie
i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji, organizowanie
i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych, doradztwo zawodowe,
usługi edukacyjne i treningowe w zakresie medycyny i farmakologii,
kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie wystaw związanych z kulturą, medycyną lub edukacją,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, nagrywanie materiałów
dydaktycznych, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych
oraz kulturalno-rozrywkowych, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), publikowanie książek, wydawanie wyrobów drukarskich, zwłaszcza książek, czasopism, katalogów i gazet, włącznie
z elektroniczną formą, także w Internecie, organizowanie, obsługa
i prowadzenie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, 42 usługi tworzenia oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie farmakologii, doradztwo
związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmacji, opracowywanie preparatów farmaceutycznych
i leków, medyczne badania naukowe, laboratoria medyczne, usługi
badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, próby kliniczne, usługi la-
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boratoryjne w zakresie badań medycznych udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania, służącego do konsultacji medycznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci web,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, usługi hurtowni danych [składowanie danych], usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi
przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych,
zarządzanie zasobami cyfrowymi, opracowywanie platform komputerowych, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania
do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, projektowanie i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, udostępnianie (wynajmowanie)
zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, usługi informatyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron web i portali, obsługa forum dyskusyjnego, 44 konsultacje medyczne, badania medyczne, poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, konsultacje, również przez telefon
i on-line, dotyczące produktów medycznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, usługi medyczne, badania medyczne, lekarskie, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, opieka zdrowotna, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez
lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, konsultacje medyczne, przeprowadzanie badań
medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, świadczenie pomocy medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi promocji
zdrowia, usługi opieki medycznej, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji, prowadzenie placówek medycznych, usługi
klinik medycznych, lecznic, szpitali, przychodni, laboratoriów medycznych, placówek rehabilitacji i rekonwalescencji, usługi lekarskich
wizyt domowych, wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie
technologii medycznej, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 326297
(220) 2019 01 15
(210) 494812
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Daj przepisa
(510), (511) 16 publikacje reklamowe, plakaty reklamowe, ulotki reklamowe, foldery reklamowe, gadżety reklamowe, 35 reklama w tym
za pośrednictwem, Internetu, mediów społecznościowych, radia
i telewizji, 41 organizowanie i prowadzenie konkursów z dziedziny
edukacji, rozrywki i kultury.
(111) 326298
(220) 2018 12 10
(210) 493629
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 15
(732) ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Salceson
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, 25 obuwie, odzież,
odzież gimnastyczna, bandany na szyję, bielizna osobista, bokserki,
buty sportowe, czapki, daszki, kamizelki, kaptury, kąpielówki, koszulki z krótkim rękawem, legginsy, opaski na głowę, paski, podkoszulki sportowe, pulowery, rękawiczki, skarpetki, stroje plażowe, szale,
szalki, szlafroki, trykoty, koszule, swetry, chusty, bluzy, spodnie, 41
informacja o edukacji z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody,
sportu, fitness i turystyki, nauczanie indywidualne z zakresu zdrowia,
dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turystyki, organizowanie
i prowadzenie warsztatów z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji
urody, sportu, fitness i turystyki, publikowanie książek, usługi trenerskie, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie online
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych
nie do pobrania, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o rekreacji, kultu-

Nr 4/2020

ra fizyczna, nauka gimnastyki, organizowanie zawodów sportowych,
prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubów zdrowia, usługi trenera
osobistego.

(111) 326299
(220) 2018 12 10
(210) 493627
(151) 2019 11 19
(441) 2019 08 05
(732) ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dziki Trener
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, 25 obuwie, odzież,
odzież gimnastyczna, bandany na szyję, bielizna osobista, bokserki,
buty sportowe, czapki, daszki, kamizelki, kaptury, kąpielówki, koszulki z krótkim rękawem, legginsy, opaski na głowę, paski, podkoszulki sportowe, pulowery, rękawiczki, skarpetki, stroje plażowe, szale,
szalki, szlafroki, trykoty, koszule, swetry, chusty, bluzy, spodnie, 41
informacja o edukacji z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody,
sportu, fitness i turystyki, nauczanie indywidualne z zakresu zdrowia,
dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turystyki, organizowanie
i prowadzenie warsztatów z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji
urody, sportu, fitness i turystyki, publikowanie książek, usługi trenerskie, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie online
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych
nie do pobrania, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, nauka gimnastyki, organizowanie zawodów sportowych,
prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubów zdrowia, usługi trenera
osobistego.
(111) 326300
(220) 2018 12 10
(151) 2019 11 19
(441) 2019 08 05
(732) ESPERANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dziki TRENER WWW.TRENUJEMY.PL
(540)

(210) 493613

(591) czerwony, pomarańczowy, czarny, niebieski, zielony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.01.04
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, 25 obuwie, odzież,
odzież gimnastyczna, bandany na szyję, bielizna osobista, bokserki,
buty sportowe, czapki, daszki, kamizelki, kaptury, kąpielówki, koszulki z krótkim rękawem, legginsy, opaski na głowę, paski, podkoszulki sportowe, pulowery, rękawiczki, skarpetki, stroje plażowe, szale,
szalki, szlafroki, trykoty, koszule, swetry, chusty, bluzy, spodnie, 41
informacja o edukacji z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody,
sportu, fitness i turystyki, nauczanie indywidualne z zakresu zdrowia,
dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turystyki, organizowanie
i prowadzenie warsztatów z zakresu zdrowia, dietetyki, pielęgnacji
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urody, sportu, fitness i turystyki, publikowanie książek, usługi trenerskie, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie online
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych
nie do pobrania, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, nauka gimnastyki, organizowanie zawodów sportowych,
prowadzenie zająć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubów zdrowia, usługi trenera
osobistego.

(111) 326301
(220) 2018 12 10
(210) 493610
(151) 2019 11 21
(441) 2019 06 24
(732) BOSQIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Węgorzewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSQIE
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01
(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,
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, przeciwpotowe 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 pielęgna-
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cyjne], 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 przeciwpotowe 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 anty bakteryjne, 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,
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.
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(111) 326302
(220) 2018 11 21
(210) 492893
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) BOCHNAK PAWEŁ, WNUK-LIPIŃSKI ROMAN P&R CAFE
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Santos palarnia kawy
(540)

(591) biały, czarny, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.17.02, 15.07.01, 26.11.02, 26.11.05,
26.11.08, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.16, 05.07.27
(510), (511) 30 kawa, kawa naturalna, kawa niepalona, kawa mielona,
kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa w formie mielonej,
kawa w postaci całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
kawa, herbata, kakao, i namiastki tych towarów.
(111) 326303
(220) 2018 05 22
(210) 486173
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 15
(732) TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOTAL bet
(540)

(591) biały, zielony, ciemnoniebieski
(531) 26.04.02, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych,
mechanizmy i automaty wrzutowe, części i oprzyrządowanie do wyżej wymienionych, urządzenia do prowadzenia loterii, videoloterii
i zakładów wzajemnych programy i oprogramowanie do gier, gry
komputerowe i telewizyjne, kasety video, kasety video z grami, kalkulatory, komputery, ich części zamienne oraz urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, nośniki informacji, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, kalendarze, artykuły
piśmienne, losy do gier, karty ozdobne, afisze, albumy, blankiety, formularze, broszury, notesy, naklejki, obwoluty, podręczniki, informatory i regulaminy do gier, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne,
gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry
towarzyskie, zabawki, urządzenia do gier elektronicznych innych niż
telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach, 35 usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, organizacja wystaw i targów handlowych i/lub reklamowych,
konkursów, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, kojarzenie kontrahentów handlowych, produkcja reklam, doradztwo
w zakresie organizacji, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu,
marketing, badanie rynku i opinii publicznej, usługi sekretarskie, reklama dla osób trzecich, w tym reklama w środkach masowego przekazu, reklama za pomocą sieci komputerowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń i innych materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, transkrypcja przekazu,
wycena działalności handlowej, sporządzanie analizy kosztów, ekspertyzy w działalności gospodarczej, w tym ekspertyzy opłacalności,
prognozy ekonomiczne, rachunkowość, prowadzenie ksiąg na zlecenie, zarządzanie przekształceniami kapitałowo-organizacyjnymi,
restrukturyzacja, prywatyzacja, reprywatyzacja, organizacja wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
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wych dla osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja eksportu i importu, usługi w zakresie prowadzenia działalności
handlowej na rzecz osób trzecich, pośrednictwo handlowe, tworzenie baz danych i przetwarzanie danych, 38 transmisja programów radiowych i telewizyjnych, łączność poprzez terminale komputerowe,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, przekaz satelitarny, usługi telefoniczne, telefonia
komórkowa, usługi telegraficzne, usługi telekomunikacyjne, obsługa
telekonferencji, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie modemów, 41 usługi dotyczące hazardu, usługi w zakresie organizowania
gier losowych, organizowanie totalizatorów, prowadzenie zakładów
pomiędzy zakładem a klientem zakładu (zakłady wzajemne), pośrednictwo w zawieraniu zakładów, bukmacherstwo, usługi związane
z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal
kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów,
lunaparków, organizowanie spektakli teatralno-widowiskowych,
organizowanie imprez i obozów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja widowisk plenerowych, nauczanie, w tym organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, szkoleń, sympozjów,
seminariów i zjazdów, nauczanie języków obcych, organizowanie
wystaw związanych z kulturą i edukacją, nauczanie korespondencyjne, działalność edytorska, publikacje multimedialne, internetowe,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia,
usługi wydawnicze, audiowizualne-produkcja filmów, nagrywanie
filmów na taśmach video, montaż programów radiowych i telewizyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
rezerwacja miejsc na widowiska, sale koncertowe, wynajmowanie sal
do gry w kręgle, wynajmowanie sal do gry w bilard, wynajmowanie
kortów tenisowych, planowanie rozrywki, 42 usługi w zakresie projektowania oprogramowania i systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania, aktualizacja, powielanie oprogramowania,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie baz
danych i przetwarzanie danych, konwersja danych przez programy
komputerowe, 45 zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie
własności intelektualnej.

(111) 326304
(220) 2017 08 08
(210) 475129
(151) 2019 11 25
(441) 2017 12 18
(732) GROBELNY MIECZYSŁAW, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STROP ZESPOLONY GĘSTOŻEBROWY VECTOR
(540)

(591) szary, zielony
(531) 29.01.12, 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01
(510), (511) 6 stropy metalowe, zaciski z metalu do belek stropowych,
belki stropowe z żelaza lub stali, metalowe elementy konstrukcyjne do stropów, metalowe materiały budowlane do stropów, belki
stropowe metalowe, metalowe, strukturalne elementy budowlane,
metalowe materiały budowlane, blacharskie materiały budowlane,
stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały
metalowe, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały
budowlane w postaci paneli, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 19 niemetalowe belki stropowe, stropy
niemetalowe, niemetalowe konstrukcyjne belki stropowe wspornikowe, betonowe materiały budowlane, szklane materiały budowlane, powłoki [materiały budowlane], materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane przeciwogniowe, materiały budowlane
ze szkła, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, materiały
budowlane z kamienia naturalnego, bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane z włókien mineralnych, materiały
budowlane ze sztucznego kamienia, materiały budowlane na bazie
wapna, niemetalowe materiały budowlane do pokrywania dachu,
materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych,
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materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane
z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe materiały budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, niemetalowe
maty tkane do użytku jako materiały geotekstylne w celach budowlanych, 35 reklama, w tym prasowa, radiowa i telewizyjna, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych-próbek, druków,
prospektów broszur, pokazy towarów, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, badania rynku, analizy rynkowe,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
usługi sprzedaży w związku z materiałami budowlanymi, 37 budowa
stropów, budowanie konstrukcji żelbetowych, betonowanie, naprawy elementów betonowych.

(111) 326305
(220) 2017 07 28
(151) 2019 10 17
(441) 2018 05 07
(732) IGLOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Neoheat
(510), (511) 11 pompy ciepła.

(210) 474711

(111) 326306
(220) 2017 05 23
(151) 2019 11 27
(441) 2017 09 11
(732) WIĘCEK MICHAŁ, Gdańsk (PL);
JADANOWSKI MICHAŁ, Gdańsk (PL);
WIĘCEK TOMASZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAGUAR
(540)

(210) 472001

(591) czerwony, czarny, biały, zielony
(531) 29.01.14, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.09, 24.01.13, 24.01.15,
03.01.04, 03.01.16, 03.01.24, 24.13.02, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja imprez rozrywkowych, kulturalnych, usługi klubów sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych,
udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, fankluby, obozy sportowe, zajęcia sportowe, sędziowanie sportowe, sport i fitness, edukacja
sportowa, usługi trenerskie w zakresie sportu, żadna z wymienionych usług nieświadczona w związku z futbolem amerykańskim,
wszystkie powyższe usługi świadczone w związku z działalnością
sportową klubu. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 326307
(220) 2019 04 18
(210) 498951
(151) 2019 11 05
(441) 2019 06 24
(732) RACHUTA-BARTNICKA PAULINA BAGUMA-JUNIOR, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAGUMA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 12 części zamienne do pojazdów lądowych, koła do pojazdów lądowych, opony do pojazdów lądowych, w szczególności
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opony samochodowe, dętki samochodowe, felgi do pojazdów lądowych, w szczególności do samochodów, łańcuchy przeciwpoślizgowe do pojazdów lądowych, w szczególności do samochodów, 35
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej części zamiennych
do pojazdów lądowych, opon do pojazdów lądowych, w szczególności opon do samochodów, felg do pojazdów lądowych, w szczególności felg do samochodów, łańcuchów przeciwpoślizgowych do pojazdów lądowych, w szczególne łańcuchów przeciwpoślizgowych
samochodowych, prowadzenie detalicznych i hurtowych punktów
sprzedaży części zamiennych do pojazdów lądowych, opon do pojazdów lądowych, w szczególności opon do samochodów, felg
do pojazdów lądowych, w szczególności felg do samochodów, łańcuchów przeciwpoślizgowych do pojazdów lądowych, w szczególne
łańcuchów przeciwpoślizgowych samochodowych, usługi w zakresie sprzedaży części zamiennych do pojazdów lądowych, opon,
felg, łańcuchów antypoślizgowych do pojazdów lądowych, w szczególności opon do samochodów, felg samochodowych i łańcuchów
antypoślizgowych do samochodów za pośrednictwem sprzedaży
wysyłkowej i Internetu, prowadzenie sprzedaży części zamiennych
do pojazdów lądowych, opon, felg, łańcuchów antypoślizgowych
do pojazdów lądowych, w szczególności opon do samochodów, felg
samochodowych i łańcuchów antypoślizgowych do samochodów
za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej i Internetu, agencja importowo-eksportowa, 37 usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, centrów usług samochodowych, usługi w zakresie malowania
samochodów i polerowania, usługi w zakresie ochrony przed korozją, usługi w zakresie wymiany opon, wyważania opon, wulkanizacji
opon, mobilny serwis opon, usługi w zakresie mycia i czyszczenia
pojazdów, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy
systemów klimatyzacji w samochodach, usługi w zakresie instalacji
i obsługi systemów alarmowych w pojazdach.

(111) 326308
(220) 2019 04 18
(210) 498954
(151) 2019 11 05
(441) 2019 06 24
(732) LFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 17.02.25, 26.04.06, 26.07.25, 26.04.04, 12.01.21, 07.03.02
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych,
usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, przygotowywanie sprawozdań
finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, analiza
marketingowa nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie mieszkaniami, zarządzanie rachunkami firm, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie zasobami ludzkimi,
zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie bazami danych,
skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, zarządzanie dokumentacją biznesową, zarządzanie aktami finansowymi, zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie
w działalności handlowej, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, zarządzanie komputerowymi bazami danych,
komputerowe zarządzanie bazami danych, zarządzanie biznesowe
centrami konferencyjnymi, zarządzanie relacjami z klientami, doradztwo związane z zarządzaniem, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem,
nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, zarządzanie
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i kompilacja komputerowych baz danych, zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], zarządzanie działalnością gospodarczą [dla
osób trzecich], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie
i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie biurami
działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych,
zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem
działalnością gospodarczą, zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw
przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały
biurowe, księgowość, księgowość administracyjna, skomputeryzowana księgowość, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość, w szczególności księgowość, usługi w zakresie księgowości
i rachunkowości, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi
handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie
sztuki, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem strony internetowej, 36 finansowanie oparte na aktywach, finansowanie kapitału
wysokiego ryzyka, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, zapewnienie finansowania dla firm, zapewnienie finansowania dla
przedsiębiorstw, finansowanie pożyczek pod zabezpieczenie, usługi
finansowania zakupu statków, sponsorowanie i finansowanie filmów,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, usługi finansowe w zakresie obligacji, usługi finansowe związane z mieniem, usługi
finansowe w zakresie akcji, usługi finansowe dotyczące zapewniania
pożyczek, usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, usługi w zakresie
obrotu finansowego, pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi maklerskie na rynkach finansowych, udzielanie pożyczek finansowych
pod zastaw, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, planowanie
majątkowe [porządkowanie spraw finansowych], usługi informacji
o rynkach finansowych, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie pożyczek finansowych pod zabezpieczenie, usługi związane z transakcjami finansowymi, usługi
w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie dotacji finansowych,
zbieranie funduszy w celach finansowych, usługi informacji i doradztwa finansowego, zapewnienie finansowania w zakresie sprzedaży,
konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych, usługi finansowania związane z handlem, usługi finansowania związane
z hotelami, pożyczki [finansowanie] i dyskonto weksli, finansowanie
zakupów w formie leasingu, finansowanie zakupów na raty [leasing],
kredyty hipoteczne i usługi finansowania, finansowanie pożyczek dotyczących maszyn biurowych, finansowanie kredytów hipotecznych
i gwarancji, usługi w zakresie finansowania społecznościowego, usługi
w zakresie planowania finansów osobistych, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości,
informacja finansowa w postaci kursów walut, usługi finansowe związane z zastawami hipotecznymi, usługi finansowe związane z pojazdami mechanicznymi, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne,
finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi finansowe
w zakresie zakupu pojazdów, usługi finansowe związane z transportem towarów, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, usługi finansowe w zakresie obrotu akcjami, usługi finansowe
związane z zakupem samolotów, doradztwo finansowe w sprawach
papierów wartościowych, usługi finansowe w postaci zabezpieczenia
inwestycji, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi
finansowe dotyczące programów akcjonariatu prywatnego, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowe
w zakresie papierów wartościowych, usługi finansowe związane z handlem samochodowym, badania finansowe w dziedzinie zarządzania
ryzykiem, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, zarządzanie finansowe udziałami w innych firmach, usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha
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blokowego, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej,
usługi w zakresie badań ekonomiczno-finansowych, usługi doradcze
w zakresie strategii finansowych, usługi maklerskie w dziedzinie instrumentów finansowych, nabywanie w celu prowadzenia inwestycji
finansowych, dostarczanie informacji związanych z kontami finansowymi, usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi,
usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, zapewnianie
środków finansowych na rozwój nieruchomości, usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, transakcje finansowe w zakresie walutowych transakcji swapowych, usługi finansowe związane
z międzynarodowymi papierami wartościowymi, usługi finansowe
dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowania
w celu sponsorowania firm, usługi w zakresie finansowania i pożyczek,
przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków obligacji,
przygotowywanie analiz finansowych w zakresie papierów wartościowych, usługi finansowych baz danych związane z akcjami, usługi finansowych baz danych związane z udziałami, usługi finansowe dotyczące
udostępniania i strukturyzacji kapitału, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, usługi informacji finansowej
dotyczące rynków papierów wartościowych, zapewnianie ochrony finansowej od ryzyka wymiany walut, organizacja rynków handlowych
w zakresie usług finansowych, informacje finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych, konsultacje finansowe związane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, rejestrowanie
transakcji w zakresie finansów przeprowadzanych między stronami,
usługi finansowania dla zabezpieczania funduszy odnośnie przedsięwzięć, finansowanie w zakresie kupna i sprzedaży przedsiębiorstw,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, wyceny firm w zakresie ocen kondycji finansowych, usługi
w zakresie badań i analiz finansowych, udzielanie informacji finansowych dotyczących giełdy papierów wartościowych, usługi doradztwa
finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), usługi doradcze dotyczące finansowania jednostek gospodarczych [corporate finance], usługi w zakresie
kredytów finansowych na rzecz eksporterów, usługi z zakresu transakcji finansowych dotyczących stóp oprocentowania, zapewnianie środków finansowych na sprzedaż i kupno łodzi, usługi finansowe związane z kupnem i handlem towarami, usługi finansowania kapitałem
wysokiego ryzyka na rzecz wynalazców, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm, usługi finansowe związane
ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, usługi w zakresie informacji finansowej związane z rynkami obligacji, udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz podmiotów handlowych,
usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz instytucji
badawczych, usługi w zakresie konsultacji związanych z finansowaniem przewozu towarów, zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm i firm rozpoczynających działalność, usługi finansowania
kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz organizacji non profit, usługi finansowe związane z emisją i sprzedażą papierów wartościowych pod
zastaw hipoteczny, ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu
do przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych
w nieruchomościach, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm powstających i rozwijających się, usługi doradztwa
związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, udostępnianie informacji finansowych na rzecz
specjalistów w dziedzinie zarządzania portfelem, do celów zarządzania portfelem, leasing finansowy, finansowanie leasingu samochodów, finansowanie leasingu pojazdów, leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, pożyczki na zakup leasingowy, finansowanie
zakupów leasingowych samochodów, wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], timesharing nieruchomości, wycena nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie
nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], organizowanie wynajmu nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, udzielanie informacji
o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
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usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami
przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi w zakresie
zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi
zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki
pod zastaw nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe w zakresie
nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi
związane ze współwłasnością nieruchomości, planowanie finansów
w zakresie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi powiernicze w zakresie
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości,
doradztwo w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], wycena i zarządzanie nieruchomościami, nabywanie
nieruchomości [dla osób trzecich], udzielanie informacji dotyczących
rynku nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, wyceny finansowe nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], usługi wyceny nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
udzielanie pożyczek na nieruchomość, usługi zarządzania nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, finansowanie inwestycji, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, administrowanie inwestycjami,
zarządzanie inwestycjami, finansowanie inwestycji budowlanych, monitorowanie wyników inwestycji, administrowanie inwestycjami funduszy, opieka nad inwestycjami, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, inwestycje
w fundusze powiernicze, zarządzanie inwestycjami w akcje, administrowanie funduszami i inwestycjami, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi konsultacyjne w zakresie inwestycji, doradztwo
w zakresie inwestycji finansowych, usługi administracyjne w zakresie
inwestycji, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, zarządzanie inwestycjami w zakresie hipoteki, usługi doradcze związane
z inwestycjami, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, usługi kredytowe w zakresie inwestycji majątkowych, administrowanie usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy,
analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, rejestrowanie transakcji w zakresie inwestycji przeprowadzanych między stronami, usługi związane z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, usługi w zakresie inwestycji w papiery
wartościowe, usługi analiz finansowych związane z inwestycjami, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, ubezpieczanie
ryzyka kredytowego [factoring], zarządzanie akcjami, zarządzanie
udziałami, zarządzanie budynkami, zarządzanie gruntami, zarządzanie domami, zarządzanie aktywami, zarządzanie funduszem, zarządzanie portfelem, zarządzanie kapitałem, zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansami, zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio,
finansowe zarządzanie emeryturami, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie aktywami
inwestycyjnymi, zarządzanie zasobami gotówkowymi, zarządzanie
ryzykiem finansowym, zarządzanie portfelem finansowym, zarządzanie portfelem udziałów, zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie postanowieniami finansowymi, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie finansowe
akcjami, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie papierami wartościowymi, zarządzanie stratami finansowymi, zarządzanie
funduszami korporacyjnymi, zarządzanie powiernicze nieruchomo-
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ściami, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie zyskami zatrzymanymi, zarządzanie funduszem hedgingowym, zarządzanie zbywalnymi papierami wartościowymi, zarządzanie finansami dla firm,
zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe
rachunkami bieżącymi, planowanie i zarządzanie finansowe, zarządzanie finansowe rachunkami pieniężnymi, zarządzanie portfelem papierów wartościowych, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi,
zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie funduszem inwestycyjnym wzajemnym, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie portfelem
zbywalnych papierów wartościowych, zarządzanie finansowe związane z bankowością, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie funduszami dla klientów prywatnych, zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, zarządzanie funduszami
typu private equity, usługi związane z zarządzaniem funduszami, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzanie ryzykiem
związanym z wysokością stóp procentowych, zarządzanie finansowe
w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi radców prawnych,
usługi asystentów prawnych, dostarczanie informacji prawnych, usługi
rejestracyjne (prawne), pośrednictwo w procedurach prawnych, porady prawne i zastępstwo procesowe, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], pomoc prawna przy tworzeniu umów, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi w zakresie doradztwa
prawnego, usługi w zakresie badań prawnych, udzielanie informacji
dotyczących usług prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej,
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, świadczenie
usług w zakresie badań prawnych, badania [wyszukiwanie] w zakresie
informacji prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi
prawne], usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi
prawne], usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej.

(111) 326309
(220) 2019 04 18
(210) 498959
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 24
(732) KOSIŃSKA KAMILA POLMARC INTERNATIONAL, Bezrzecze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG Avant-Gardiste
(540)

(531) 26.04.18, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 3 olejki do celów kosmetycznych, 5 olejki lecznicze.
(111) 326310
(220) 2019 04 18
(210) 498962
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 24
(732) KOSIŃSKA KAMILA POLMARC INTERNATIONAL, Bezrzecze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG Avant-Gardiste COSMETICS
(540)

(531) 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
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(510), (511) 3 aromaty (olejki eteryczne), balsamy do celów kosmetycznych, ekstrakty kwiatowe, esencje eteryczne, mydła, kadzidełka,
kosmetyki, 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 44 aromaterapia, masaż, manicure, salony piękności, usługi saun.
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(732) PERFECT FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfect Fruits
(540)

(111) 326311
(220) 2019 04 18
(210) 498964
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) SOLUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLUZ lighting
(540)

(591) ciemnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży internetowej, sprzedaż lamp: podłogowych, sufitowych, wiszących, podtynkowych, natynkowych, stołowych, ściennych, sprzedaż żarówek LED,
sprzedaż żarówek Edison.
(111) 326312
(220) 2019 04 18
(210) 498967
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 24
(732) KOSIŃSKA KAMILA POLMARC INTERNATIONAL, Bezrzecze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG Avant-Gardiste HOME
(540)

(531) 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 20 dekoracje wiszące, lustra, meble, muszle, obrazy, 21
ozdoby z porcelany, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne,
przybory toaletowe, 24 bielizna pościelowa i koce, tkaniny, 35 pokazy towarów, obsługa administracyjna firm na zlecenie.
(111) 326313
(220) 2019 04 18
(210) 498969
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 24
(732) KOSIŃSKA KAMILA POLMARC INTERNATIONAL, Bezrzecze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG Avant-Gardiste HAMMAM & SPA
(540)

(531) 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 3 aromaty (olejki eteryczne), balsamy do celów kosmetycznych, ekstrakty kwiatowe, esencje eteryczne, kadzidełka, kosmetyki, mydła, olejki toaletowe, 44 aromaterapia, fizjoterapia, masaż,
ośrodki zdrowia, salony piękności, usługi saun, usługi terapeutyczne.
(111) 326314
(151) 2019 10 31

(220) 2019 04 18
(441) 2019 07 15

(210) 498971

(591) czerwony, zielony
(531) 17.02.01, 05.07.23, 26.04.03, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania z kartonu, opakowania z papieru, opakowania z tworzyw sztucznych, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania na żywność, etykiety z papieru,
etykiety z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, nantejki, nalepki, pojemniki kartonowe na soki, pojemniki z tworzyw sztucznych
na soki, pudełka z tektury, torby papierowe do pakowania, papier
do pakowania, karton do pakowania, papierowe metki, 29 owoce
przetworzone, suszone owoce, suszone warzywa, suszone jabłka,
przetworzone jabłka, chipsy owocowe, chipsy warzywne, desery
owocowe, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z warzyw
do konsumpcji, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretki owocowe, gotowe dania warzywne, kandyzowane
owoce, koncentraty warzywne, oleje, oliwy, orzechy, owoce w puszkach, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
warzywa mrożone, owoce mrożone, 31 świeże owoce, świeże jabłka,
świeże warzywa i płody rolne, młode drzewka, produkty rolne, rośliny, świeże gruszki, świeże owoce miękkie, świeże owoce, orzechy,
warzywa i zioła, 32 soki, soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe, skoncentrowane soki owocowe, 35 sprzedaż owoców, warzyw,
płodów rolnych, materiału szkółkarskiego, organizacja sprzedaży
hurtowej, 42 administracja serwerów, administrowanie prawami
użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego,
wynajem oprogramowania, usługi doradcze w zakresie oprogramowania, naprawa oprogramowania, audyt jakości owoców, warzyw
i metod uprawy, inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, certyfikacja owoców, warzyw i metod uprawy, doradztwo w zakresie
zapewniania jakości owoców i warzyw, kontrola i testowanie jakości owoców, kontrola i testowanie jakości warzyw, kontrola i testowanie jakości metod uprawy owoców i warzyw, świadczenie usług
zapewniania jakości, testowanie, analiza i wycena towarów i usług
osób trzecich do celów certyfikacji, usługi zapewnienia jakości, 44
doradztwo rolnicze, doradztwo sadownicze, doradztwo w zakresie
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, materiały w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 326315
(220) 2019 04 18
(210) 498975
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 24
(732) RACHUTA-BARTNICKA PAULINA BAGUMA-JUNIOR, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAGUMA
(510), (511) 12 części zamienne do pojazdów lądowych, koła do pojazdów lądowych, opony do pojazdów lądowych, w szczególności
opony samochodowe, dętki samochodowe, felgi do pojazdów lądowych, w szczególności do samochodów, łańcuchy przeciwpoślizgowe do pojazdów lądowych, w szczególności do samochodów, 35
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej części zamiennych
do pojazdów lądowych, opon do pojazdów lądowych, w szczególności opon do samochodów, felg do pojazdów lądowych, w szczególności felg do samochodów, łańcuchów przeciwpoślizgowych do pojazdów lądowych, w szczególne łańcuchów przeciwpoślizgowych
samochodowych, prowadzenie detalicznych i hurtowych punktów
sprzedaży części zamiennych do pojazdów lądowych, opon do pojazdów lądowych, w szczególności opon do samochodów, felg
do pojazdów lądowych, w szczególności felg do samochodów, łań-
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cuchów przeciwpoślizgowych do pojazdów lądowych, w szczególne
łańcuchów przeciwpoślizgowych samochodowych, usługi w zakresie sprzedaży części zamiennych do pojazdów lądowych, opon,
felg, łańcuchów antypoślizgowych do pojazdów lądowych, w szczególności opon do samochodów, felg samochodowych i łańcuchów
antypoślizgowych do samochodów za pośrednictwem sprzedaży
wysyłkowej i Internetu, prowadzenie sprzedaży części zamiennych
do pojazdów lądowych, opon, felg, łańcuchów antypoślizgowych
do pojazdów lądowych, w szczególności opon do samochodów, felg
samochodowych i łańcuchów antypoślizgowych do samochodów
za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej i Internetu, agencja importowo-eksportowa, 37 usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, centrów usług samochodowych, usługi w zakresie malowania
samochodów i polerowania, usługi w zakresie ochrony przed korozją, usługi w zakresie wymiany opon, wyważania opon, wulkanizacji
opon, mobilny serwis opon, usługi w zakresie mycia i czyszczenia
pojazdów, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy
systemów klimatyzacji w samochodach, usługi w zakresie instalacji
i obsługi systemów alarmowych w pojazdach.

(111) 326316
(220) 2019 04 18
(210) 498980
(151) 2019 11 15
(441) 2019 06 03
(732) ŁUCZAK URSZULA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EXPLORERS FESTIVAL-FESTIWAL GÓR
(510), (511) 41 organizowanie festiwali o charakterze kulturalno-sportowym.
(111) 326317
(220) 2019 04 18
(210) 498981
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) innogy SE, Essen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) INNOGY STOEN Operator
(510), (511) 4 paliwa, paliwa gazowe i płynne, paliwa do celów grzewczych, paliwa silnikowe i oświetleniowe, gaz ziemny, gaz skroplony,
benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, mazut, oleje
przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, paliwa lotnicze, smary, oleje,
węgiel, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne, przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia i przyrządy elektryczne i elektrotechniczne, magnesy (cewki
elektromagnetyczne), akumulatory zapłonowe, przewody i kable
elektryczne, transformatory elektroniczne, elektryczne instrumenty
pomiarowe, puszki przyłączeniowe, urządzenia kontrolne ograniczające pobór prądu, urządzenia odcinające dopływ prądu, precyzyjne instrumenty, urządzenia i przyrządy przewodzące, przesyłające,
transformujące, podtrzymujące, regulujące lub kontrolujące prąd
elektryczny, 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, magazyny, talony, kwity, etykiety papierowe, nalepki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały piśmienne,, ręczne urządzenia drukujące, dziurkacze do użytku biurowego, segregatory do akt, czeki
podróżne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi w zakresie obsługi czeków podróżnych, usługi w zakresie organizacji i zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów, usługi w zakresie
zarządzania zakupami i transakcjami, usługi w zakresie prowadzenia
i wyceny działalności gospodarczej, usługi dotyczące prowadzenia
ksiąg rachunkowych i wyciągów z kont w zakresie obrotu paliwami do pojazdów mechanicznych, reklama radiowa lub telewizyjna,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamowe,
reklama prasowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
organizowanie wystaw i pokazów reklamowych, usługi w zakresie
zarządzania biznesem i czynności biurowych, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi promocyjne, 36 usługi w zakresie obsługi kart debetowych, kart identyfikacyjnych, kart upoważniających
do zakupów, kart rabatowych, usługi w zakresie wydawania i obsługi
kart kredytowych i debetowych, usługi w zakresie rozliczeń finansowych transakcji, usługi dotyczące elektronicznego transferu kapitału, dostarczanie informacji o stanie konta, usługi w zakresie sprzedaży na kredyt i rozrachunku bezgotówkowego, usługi w zakresie
sponsoringu i sporządzanie analiz na temat wszystkich powyższych
usług, 37 usługi budowlane, naprawcze i instalacyjne, w szczególno-
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ści usługi konserwacyjne, instalacyjne i naprawcze w branży energetycznej i elektrycznej, wykrywanie i naprawa błędów w instalacjach
elektrycznych, w szczególności w branży energetycznej i elektrycznej, konstrukcja i konserwacja sieci dostarczających gaz, gaz ziemny, oleje lub elektryczność, 39 usługi w zakresie prowadzenia stacji
paliw, usługi w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów, usługi związane z prowadzeniem działalności transportowej
w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego, usługi w zakresie magazynowania, składowania i przechowywania ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenia i utrzymywania zapasu paliw, usługi w zakresie dokonywania przeładunków
morskich i lądowych, usługi logistyczne w zakresie transportu przy
użyciu sprzętu lub usług publicznych, w szczególności w zakresie dostarczania elektryczności, dystrybucji i dostarczania energii i paliw
za pomocą rurociągów, 40 usługi w zakresie uszlachetniania paliw
i gazów, usługi w zakresie barwienia i dodawania komponentów,
usługi w zakresie obróbki materiałowej, skup, obrót i przerób olejów
przepracowanych oraz innych odpadów chemicznych, usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, usługi w zakresie przetwarzania ropy naftowej i rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania,
przesyłania i obrotu energią cieplną i elektryczną, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza
i usługi badawcze, konsultacje techniczne w zakresie oszczędzania
energii, usługi inżynieryjne, w szczególności obliczenia techniczne,
usługi inżynieryjne, w szczególności w zakresie transportu gazu, dostarczania gazu, ciepła i energii oraz użytku gazu ziemnego.

(111) 326318
(220) 2019 04 18
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) PERFECT FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfect Fruits BIO
(540)

(210) 498982

(591) ciemnozielony, jasnozielony
(531) 05.07.23, 17.02.01, 26.01.21, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania z kartonu, opakowania z papieru, opakowania z tworzyw sztucznych, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania na żywność, etykiety z papieru,
etykiety z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, naklejki, nalepki, pojemniki kartonowe na soki, pojemniki z tworzyw sztucznych
na soki, pudełka z tektury, torby papierowe do pakowania, papier
do pakowania, karton do pakowania, papierowe metki, 29 owoce
przetworzone, suszone owoce, suszone warzywa, suszone jabłka,
przetworzone jabłka, chipsy owocowe, chipsy warzywne, desery
owocowe, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z warzyw
do konsumpcji, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretki owocowe, gotowe dania warzywne, kandyzowane
owoce, koncentraty warzywne, oleje, oliwy, orzechy, owoce w puszkach, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
warzywa mrożone, owoce mrożone, 31 świeże owoce, świeże jabłka,
świeże warzywa i płody rolne, młode drzewka, produkty rolne, rośliny, świeże gruszki, świeże owoce miękkie, świeże owoce, orzechy,
warzywa i zioła, 32 soki, soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe, skoncentrowane soki owocowe, 35 sprzedaż owoców, warzyw,
płodów rolnych, materiały szkółkarskiego, organizacja sprzedaży
hurtowej, 42 administracja serwerów, administrowanie prawami
użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego,
wynajem oprogramowania, usługi doradcze w zakresie oprogramowania, naprawa oprogramowania, audyt jakości owoców, warzyw
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i metod uprawy, inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, certyfikacja owoców, warzyw i metod uprawy, doradztwo w zakresie
zapewniania jakości owoców i warzyw, kontrola i testowanie jakości owoców, kontrola i testowanie jakości warzyw, kontrola i testowanie jakości metod uprawy owoców i warzyw, świadczenie usług
zapewniania jakości, testowanie, analiza i wycena towarów i usług
osób trzecich do celów certyfikacji, usługi zapewnienia jakości, 44
doradztwo rolnicze, doradztwo sadownicze, doradztwo w zakresie
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, materiały w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa.

(111) 326319
(220) 2019 04 18
(210) 498985
(151) 2019 11 18
(441) 2019 06 03
(732) ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wyczeska
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty do włosów, szampony, 10 grzebienie do wyczesywania wszy, grzebienie
do usuwania wszy z włosów, spraye do celów medycznych, rozpylacze do celów medycznych, 21 grzebienie.
(111) 326320
(220) 2019 04 18
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IIII Intermoda
(540)

(210) 498986

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tkaniny, wyroby tekstylne, pościel, koce, kołdry, ręczniki, narzuty, obrusy, kapy, zasłony, firany, 25 odzież męska, odzież
damska, odzież młodzieżowa, odzież ze skóry, ubrania dla dzieci,
marynarki, spodnie, kurtki, płaszcze, futra, żakiety, dresy, bluzki, koszule, krawaty, obuwie, 35 prowadzenie sklepów z odzieżą męską,
odzieżą damską, odzieżą młodzieżową, odzieżą ze skóry, ubraniami
dla dzieci, marynarkami, spodniami, kurtkami, płaszczami, futrami,
żakietami, dresami, bluzkami, koszulami, krawatami, obuwiem, tkaninami, wyrobami tekstylnymi, pościelą, kocami, kołdrami, ręcznikami,
narzutami, obrusami, kapami, zasłonami, firanami, usługi w zakresie
konsultingu i marketingu na rzecz osób trzecich.
(111) 326321
(220) 2019 04 18
(151) 2019 11 18
(441) 2019 06 03
(732) CHIPCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaviSoC
(540)
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(540)

(591) biały, beżowy, zielony, brązowy
(531) 02.01.04, 19.01.06, 27.05.01, 11.03.03, 07.01.01, 05.09.14,
03.04.11, 26.01.04, 26.01.16, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
(111) 326323
(220) 2019 04 19
(210) 499004
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) TROJAK PAWEŁ, Libertów (PL);
KLEPACKI ŁUKASZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NODER
(510), (511) 9 automatyczne urządzenia kontroli dostępu, automatyczne urządzenia do zabezpieczania kontroli dostępu, elektryczne
urządzenia do kontroli dostępu, elektryczne urządzenia do zabezpieczania kontroli dostępu, elektroniczne alarmy antywłamaniowe,
instalacje alarmowe, systemy alarmowe, alarmy antywłamaniowe,
alarmy dźwiękowe, alarmy bezpieczeństwa, alarmy pożarowe, elektryczne alarmy pożarowe, 37 instalacja alarmów, naprawa alarmów,
42 kontrola dostępu jako usługa [ACaaS]. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 326324
(220) 2019 04 19
(210) 499009
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) KUBICA HUBERT DENTAL CLINIC DR N. MED HUBERT KUBICA,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dental Clinic
(540)

(210) 498992

(591) niebieski, czerwony, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 układy scalone.
(111) 326322
(220) 2019 04 19
(210) 499002
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732) STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW WIELKOPOLSKA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYRLANDIA PIWO RZEMIEŚLNICZE POSNANIA SZLACHETNY
SMAK WIELKOPOLSKI PIWO warzone z dodatkiem ziemniaków

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 02.09.10
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 326325
(220) 2019 04 19
(210) 499011
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Julimex
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
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(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, koronka, pasmanteria, dekoracyjne akcesoria do włosów.

(111) 326326
(220) 2019 02 12
(210) 495862
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ KRÓWKOWE PRZYSMAK
Z CZASÓW DZIECIŃSTWA JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE
Z.GRYCAN ZGrycan Łyżeczka w środku
(540)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ KRÓWKOWE PRZYSMAK
Z CZASÓW DZIECIŃSTWA JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z.
GRYCAN ZGrycan BEZ GLUTENU
(540)

(591) złoty, biały, czarny, brązowy, zielony
(531) 08.01.18, 19.03.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.

(591) złoty, biały, czarny, brązowy
(531) 08.01.18, 19.03.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
(111) 326327
(220) 2019 02 12
(210) 495859
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ Sorbet z Brzoskwiń i Marakui
JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z.GRYCAN ZGrycan EUROPEAN
VEGETARIAN UNION V-LABEL.EU VEGAN BEZ GLUTENU BEZ
LAKTOZY
(540)

(111) 326329
(220) 2019 02 12
(210) 495864
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ KRÓWKOWE PRZYSMAK
Z CZASÓW DZIECIŃSTWA JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE
Z.GRYCAN ZGrycan BEZ GLUTENU
(540)

(591) złoty, biały, czarny, brązowy, zielony
(531) 08.01.18, 19.03.03, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.

(591) biały, czarny, brązowy, złoty, żółty, czerwony, zielony,
pomarańczowy, fioletowy
(531) 05.07.14, 05.07.22, 08.01.18, 19.03.01, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 sorbety, lody, desery lodowe, desery z sorbetów.
(111) 326328
(220) 2019 02 12
(210) 495863
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan (PL)

(111) 326330
(220) 2019 04 16
(210) 498838
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) PAWLAK KAROL ALEKSANDER VITROFLORA KAROL A.
PAWLAK, Łochowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) primaflora
(510), (511) 31 kwiaty i rośliny ozdobne, byliny, rośliny wieloletnie, sadzonki, cebulki kwiatowe, nasiona roślin i kwiatów, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich produktów tak, aby umożliwić konsumentom
obejrzenie i dokonanie zakupu tych produktów w marketach o charakterze centrum ogrodniczego z branży ogrodniczej, a w szczególności: rośliny, sadzonki roślin, nasiona roślin, kwiaty, nawozy
ogrodnicze organiczne i mineralne, substraty organiczne i mineralne, podłoża do upraw kwiatów i roślin, ziemia do kwiatów i roślin,
produkty ogrodnicze, rolnicze i leśne, rośliny suszone do dekoracji,
wieńce, kompozycje z naturalnych suchych roślin i bukiety z kwiatów, materiały siewne, pasze i karmy dla zwierząt, kwiaty sztuczne
i ozdoby ze sztucznych kwiatów, meble ogrodowe i leżaki, parasole
ogrodowe, baseny, studnie, fontanny ogrodowe i ich akcesoria, ogrodzenia, bramy, furtki, wiaty i pergole ogrodowe, donice, doniczki,
rożna i ich akcesoria, wyroby z wikliny, ozdoby ogrodowe, jak wia-
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traki, młyny, powozy, figury, elementy i urządzenia do oświetlenia
ogrodów i budynków, urządzenia nawadniające i zraszające, pompy
wodne i węże ogrodowe, żwir, łupki, granity, płyty bazaltowe, kamienie mineralne, wyposażenie dla placów zabaw dla dzieci, jak huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, klatki dla zwierząt domowych, terrarium,
akwaria i ich wyposażenie, sztuczne choinki i ozdoby choinkowe oraz
ozdoby świąteczne, lampki nagrobne, obuwie ogrodnicze, rękawice,
specjalna odzież do ogrodu, pojemniki, beczki, zbiorniki i ich obudowy, butle do wina i prasy do wytłaczania soku, zwierzęta domowe
i domki dla nich oraz akcesoria, narzędzia ogrodnicze z napędem silnikowym, ręczne narzędzia rolnicze, ogrodnicze i używane w leśnictwie, taczki, produkty chemiczne do celów przemysłowych, fotograficznych, rolnych, ogrodniczych i leśnych, środki i sprzęt do gaszenia
ognia, środki do hartowania i lutowania metali, kleje do celów przemysłowych, farby, pokosty, lakiery, impregnaty do drewna, środki
do konserwowania drewna, barwniki, bejce, folie metalowe i sproszkowane metale dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki
do niszczenia szkodników, fungicydy, herbicydy, materiały budowlane z metalu, drewna, tworzywa i ceramiki, cegły i prefabrykaty
z betonu, betonu komórkowego, keramzytu i innych materiałów ceramicznych i mineralnych, płyty i materiały do ocieplania budynków,
przenośne budynki z metalu, drewna i prefabrykatów budowlanych,
przewody elektryczne i kable elektryczne, wyroby ślusarskie i drobne wyroby z żelaza, rury metalowe, szafy pancerne, narzędzia z napędem silnikowym używane w budownictwie i dla majsterkowiczów,
obrabiarki, maszyny budowlane, pompy, narzędzia ręczne, używane
w budownictwie, wyroby nożownicze, aparaty i instrumenty elektryczne oraz materiały elektroinstalacyjne, urządzenia oświetleniowe, grzewcze, do wytwarzania pary, do gotowania, (karton), druki,
dzienniki, czasopisma, książki, artykuły introligatorskie, fotografie,
materiały piśmienne, materiały klejące dla papeterii, papieru, artykułów piśmiennych lub gospodarstw domowych, sprzęt dla artystów,
pędzle, materiały szkoleniowe i do uczenia się, karty do gry folie
i folie do stawów z tworzyw sztucznych, materiały do uszczelniania,
materiały pakunkowe i materiały do izolowania, węże, materiały budowlane, drewno budowlane, okna i drzwi, rury do celów budowlanych, asfalt, smoła i bitumy, pomniki, meble, lustra, ramy, wyroby
z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
fiszbinu, szylkretu, bursztynu, masy perłowej, pianki morskiej lub
z tworzyw sztucznych, małe narzędzia ręczne i naczynia dla gospodarstwa domowego i kuchni, gąbki, szczotki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wiórki stalowe, szkło surowe lub półprzetworzone, wyroby
ze szkła, porcelany i fajansu, tkaniny i wyroby włókiennicze, w tym
tekstylne wyroby finalne, firanki, rolety, bielizna stołowa i pościelowa, dywany, słomianki, maty, linoleum i inne wykładziny podłogowe,
tapety, drewno nieprzetworzone, przedmioty do ozdabiania mieszkań domowych, jak świeczniki, wazony, obrazy, narzuty, poduszki,
świece, kadzidła i olejki zapachowe.

(111) 326331
(220) 2019 04 18
(151) 2019 10 08
(441) 2019 06 24
(732) VERACOMP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 40CAMP
(540)

(210) 498934

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 26.03.01
(510), (511) 9 programy komputerowe do zapewniania bezpieczeństwa aplikacji komputerowych, komputerów, serwerów, sieci komputerowych, sieci wirtualnych, poczty elektronicznej, baz danych,
urządzeń mobilnych, 41 organizacja szkoleń w zakresie bezpieczeństwa aplikacji komputerowych, komputerów, serwerów, sieci komputerowych, sieci wirtualnych, poczty elektronicznej, baz danych,
urządzeń mobilnych, publikacje on-line, 42 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa aplikacji komputerowych, komputerów, serwerów, sieci komputerowych, sieci wirtualnych, poczty elektronicznej, baz danych, urządzeń mobilnych.
(111) 326332
(151) 2019 10 29

(220) 2019 04 12
(441) 2019 07 15

(210) 498653
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(732) FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej/
doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, outsourcing, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, sondaże opinii, prognozy ekonomiczne, udzielanie
organizacyjnego, merytorycznego i technicznego wsparcia osobom
i podmiotom, inicjowanie i wspieranie współpracy partnerów z różnych sektorów służącej podnoszeniu standardów i profesjonalizacji
działań podmiotów samorządowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rekrutacja personelu, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, agencje informacyjne, public
relations, usługi konsultingowe w kwestiach ekonomicznych, usługi
konsultingowe w kwestiach rozwoju lokalnego jednostek samorządu terytorialnego, usługi konsultingowe w kwestiach opracowywania strategii działania przedsiębiorstw, marketing, doradztwo i pomoc w zakresie marketingu przedsiębiorstwa, jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji społecznych, prace biurowe, przygotowywanie dokumentów, pomoc w przygotowywaniu dokumentów,
wynajem sprzętu biurowego, informacja o powyższych usługach,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, edukacja, informacja o edukacji, instruktaże, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, szkoleń, kursów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, forów, organizowanie prelekcji, organizowanie konkursów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi
w zakresie publikacji periodyków i druków, także w formie elektronicznej, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów innych niż reklamowych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, doradztwo zawodowe, wynajem sprzętu konferencyjnego, usługi konsultingowe w kwestiach
rozwoju oświaty, kształcenia, edukacji, usługi wydawnicze, informacja o powyższych usługach.
(111) 326333
(220) 2019 04 12
(210) 498656
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 08
(732) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EIDO
(510), (511) 35 doradztwo i informacja o działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowanie, księgowość i rachunkowość, przygotowywanie listy płac,
przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, zestawienia statystyczne .
(111) 326334
(220) 2019 05 09
(210) 498668
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732) KUNICKI TOMASZ, Kępa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RentSerwis
WYNAJEM/SPRZEDAŻ/SERWIS
SPRZĘTU
BUDOWLANEGO
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami
budowlanymi, 37 wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu podnośnikowego, wynajem ciężkiego sprzętu, wynajem sprzętu
do betonowania, wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, wy-
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najem sprzętu kostrukcyjnego i budowlanego, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, naprawa i konserwacja sprzętu do robót ziemnych,
serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych.

(111) 326335
(220) 2019 04 12
(210) 498671
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 08
(732) BIOPOINT M. JANKOWSKI, M. NIEWIADOMSKA SPÓŁKA
JAWNA, Stawiguda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Biotix
(510), (511) 31 dodatki do pasz nie do celów leczniczych, pasza dla
zwierząt tucznych, pasze dla bydła, pokarm dla ptaków, pokarm dla
zwierząt domowych, preparaty zwiększające niesienie się drobiu,
produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt .
(111) 326336
(220) 2019 04 18
(210) 498955
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 24
(732) LFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.04.03, 26.04.04, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych,
usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
analiza marketingowa nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące
nieruchomości, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie mieszkaniami, zarządzanie rachunkami firm, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie zasobami
ludzkimi, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, zarządzanie
dokumentacją biznesową, zarządzanie aktami finansowymi, zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie w działalności handlowej, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, zarządzanie komputerowymi
bazami danych, komputerowe zarządzanie bazami danych, zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, zarządzanie relacjami
z klientami, doradztwo związane z zarządzaniem, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi konsultingowe
związane z zarządzaniem, nadzór nad zarządzaniem działalnością
gospodarczą, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych,
zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], zarządzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla
osób trzecich], zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo
w tym zakresie, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo
w tym zakresie, zarządzanie biurami działalności gospodarczej
na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych
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i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, księgowość, księgowość administracyjna, skomputeryzowana księgowość, księgowość i rachunkowość, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość,
księgowość i audyt, rachunkowość, w szczególności księgowość,
usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dziełami sztuki, usługi handlu detalicznego w zakresie
dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio
on-line za pośrednictwem strony internetowej, 36 finansowanie
oparte na aktywach, finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, zapewnienie finansowania dla firm, zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, finansowanie pożyczek pod zabezpieczenie, usługi finansowania
zakupu statków, sponsorowanie i finansowanie filmów, informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, usługi konsultacyjne
dotyczące finansów korporacyjnych, usługi finansowe w zakresie obligacji, usługi finansowe związane z mieniem, usługi finansowe w zakresie akcji, usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, zarządzanie
finansowe kosztami użytkowania budynków, usługi w zakresie obrotu finansowego, pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi maklerskie na rynkach finansowych, udzielanie pożyczek finansowych
pod zastaw, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, planowanie
majątkowe [porządkowanie spraw finansowych], usługi informacji
o rynkach finansowych, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, udzielanie pożyczek finansowych pod zabezpieczenie, usługi związane z transakcjami finansowymi, usługi
w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie dotacji finansowych,
zbieranie funduszy w celach finansowych, usługi informacji i doradztwa finansowego, zapewnienie finansowania w zakresie sprzedaży,
konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych,
usługi finansowania związane z handlem, usługi finansowania związane z hotelami, pożyczki [finansowanie] i dyskonto weksli, finansowanie zakupów w formie leasingu, finansowanie zakupów na raty
[leasing], kredyty hipoteczne i usługi finansowania, finansowanie
pożyczek dotyczących maszyn biurowych, finansowanie kredytów
hipotecznych i gwarancji, usługi w zakresie finansowania społecznościowego, usługi w zakresie planowania finansów osobistych, usługi
finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowe
w zakresie zakupu nieruchomości, wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, informacja finansowa w postaci kursów walut,
usługi finansowe związane z zastawami hipotecznymi, usługi finansowe związane z pojazdami mechanicznymi, doradztwo finansowe
w zakresie zarządzania aktywami, zarządzanie informacją finansową
i usługi analityczne, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, usługi finansowe
związane z transportem towarów, inwestycje finansowe w dziedzinie
papierów wartościowych, usługi finansowe w zakresie obrotu akcjami, usługi finansowe związane z zakupem samolotów, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, usługi finansowe
w postaci zabezpieczenia inwestycji, usługi finansowe w zakresie
pożyczek pieniężnych, usługi finansowe dotyczące programów akcjonariatu prywatnego, usługi finansowe związane z działalnością
gospodarczą, usługi finansowe w zakresie papierów wartościowych,
usługi finansowe związane z handlem samochodowym, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, finansowe zarządzanie
projektami z dziedziny nieruchomości, usługi finansowe z zakresu
zarządzania majątkiem, zarządzanie finansowe udziałami w innych
firmach, usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, usługi w zakresie badań
ekonomiczno-finansowych, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi maklerskie w dziedzinie instrumentów finansowych, nabywanie w celu prowadzenia inwestycji finansowych, dostarczanie informacji związanych z kontami finansowymi, usługi
doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, zapewnianie środków
finansowych na rozwój nieruchomości, usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, transakcje finansowe w zakresie
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walutowych transakcji swapowych, usługi finansowe związane
z międzynarodowymi papierami wartościowymi, usługi finansowe
dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowania w celu sponsorowania firm, usługi w zakresie finansowania i pożyczek, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków
obligacji, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie papierów
wartościowych, usługi finansowych baz danych związane z akcjami,
usługi finansowych baz danych związane z udziałami, usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, usługi informacji finansowej dotyczące rynków papierów wartościowych, zapewnianie ochrony finansowej od ryzyka wymiany walut, organizacja rynków handlowych w zakresie usług finansowych, informacje
finansowe dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, konsultacje finansowe związane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, rejestrowanie transakcji w zakresie finansów przeprowadzanych między stronami, usługi finansowania dla zabezpieczania
funduszy odnośnie przedsięwzięć, finansowanie w zakresie kupna
i sprzedaży przedsiębiorstw, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, wyceny firm w zakresie ocen
kondycji finansowych, usługi w zakresie badań i analiz finansowych,
udzielanie informacji finansowych dotyczących giełdy papierów
wartościowych, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), usługi doradcze dotyczące finansowania jednostek gospodarczych [corporate finance], usługi w zakresie kredytów finansowych
na rzecz eksporterów, usługi z zakresu transakcji finansowych dotyczących stóp oprocentowania, zapewnianie środków finansowych
na sprzedaż i kupno łodzi, usługi finansowe związane z kupnem
i handlem towarami, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz wynalazców, usługi finansowania kapitałem wysokiego
ryzyka na rzecz firm, usługi finansowe związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, usługi w zakresie informacji finansowej związane z rynkami obligacji, udzielanie informacji, konsultacji
i porad w dziedzinie wyceny finansowej, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz podmiotów handlowych, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz instytucji badawczych, usługi w zakresie konsultacji związanych z finansowaniem
przewozu towarów, zapewnianie finansowania dla kształtujących się
firm i firm rozpoczynających działalność, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz organizacji non profit, usługi finansowe związane z emisją i sprzedażą papierów wartościowych pod zastaw hipoteczny, ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu
do przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych
w nieruchomościach, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz firm powstających i rozwijających się, usługi doradztwa
związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, udostępnianie informacji finansowych na rzecz
specjalistów w dziedzinie zarządzania portfelem, do celów zarządzania portfelem, leasing finansowy, finansowanie leasingu samochodów, finansowanie leasingu pojazdów, leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, pożyczki na zakup leasingowy, finansowanie
zakupów leasingowych samochodów, wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], timesharing nieruchomości, wycena nieruchomości, powiernictwo
nieruchomości,
zarządzanie
nieruchomością,
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], organizowanie wynajmu
nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, usługi
nabywania nieruchomości, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami
mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie kompleksów budynków, usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościa-
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mi, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi zarządzania
inwestycjami w zakresie nieruchomości, odbieranie długów z tytułu
wynajmu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw
nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, usługi finansowe
dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe w zakresie
nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi
związane ze współwłasnością nieruchomości, planowanie finansów
w zakresie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi powiernicze
w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wycena
i zarządzanie nieruchomościami, nabywanie nieruchomości [dla
osób trzecich], udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, wyceny
finansowe nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], ocena nieruchomości [wycena], usługi wyceny nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomość, usługi
zarządzania nieruchomościami, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, finansowanie inwestycji, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, administrowanie inwestycjami,
zarządzanie inwestycjami, finansowanie inwestycji budowlanych,
monitorowanie wyników inwestycji, administrowanie inwestycjami
funduszy, opieka nad inwestycjami, doradztwo dotyczące inwestycji
kapitałowych, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, inwestycje
w fundusze powiernicze, zarządzanie inwestycjami w akcje, administrowanie funduszami i inwestycjami, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi
konsultacyjne w zakresie inwestycji, doradztwo w zakresie inwestycji
finansowych, usługi administracyjne w zakresie inwestycji, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, zarządzanie inwestycjami w zakresie hipoteki, usługi doradcze związane z inwestycjami,
usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, usługi kredytowe w zakresie inwestycji majątkowych, usługi doradcze w zakresie inwestycji
kapitałowych, administrowanie usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem
inwestycjami w majątek nieruchomy, analizy inwestycji finansowych
i badania w zakresie papierów wartościowych, rejestrowanie transakcji w zakresie inwestycji przeprowadzanych między stronami, usługi
związane z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, usługi w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, usługi analiz finansowych
związane z inwestycjami, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami
finansowymi, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], zarządzanie akcjami, zarządzanie udziałami, zarządzanie budynkami, zarządzanie gruntami, zarządzanie domami, zarządzanie aktywami,
zarządzanie funduszem, zarządzanie portfelem, zarządzanie kapitałem, zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansami, zarządzanie aktywami i zarządzanie portfolio, finansowe zarządzanie emeryturami,
zarządzanie portfelem inwestycyjnym, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie
zasobami gotówkowymi, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie portfelem finansowym, zarządzanie portfelem udziałów, zarządzanie finansami korporacyjnymi, zarządzanie postanowieniami
finansowymi, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie
finansowe funduszami, zarządzanie finansowe akcjami, zarządzanie
funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie papierami wartościowymi,
zarządzanie stratami finansowymi, zarządzanie funduszami korporacyjnymi, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie
aktywami finansowymi, zarządzanie zyskami zatrzymanymi, zarządzanie funduszem hedgingowym, zarządzanie zbywalnymi papierami wartościowymi, zarządzanie finansami dla firm, zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe rachunkami
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bieżącymi, planowanie i zarządzanie finansowe, zarządzanie finansowe rachunkami pieniężnymi, zarządzanie portfelem papierów
wartościowych, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie funduszem inwestycyjnym wzajemnym, zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka,
zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie portfelem zbywalnych papierów wartościowych, zarządzanie finansowe
związane z bankowością, zarządzanie funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie funduszami dla klientów prywatnych, zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, zarządzanie funduszami typu private equity, usługi związane z zarządzaniem
funduszami, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, zarządzanie ryzykiem związanym z wysokością stóp procentowych, zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego
i kapitału rozwojowego, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi
radców prawnych, usługi asystentów prawnych, dostarczanie informacji prawnych, usługi rejestracyjne (prawne), pośrednictwo w procedurach prawnych, porady prawne i zastępstwo procesowe, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], pomoc prawna przy
tworzeniu umów, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie badań prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, usługi
w zakresie pomocy prawnej, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi związane
z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi prawne
związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane
z eksploatacją praw własności intelektualnej.

(111) 326337
(220) 2019 04 12
(210) 498683
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 08
(732) SOKAL BARTŁOMIEJ, Niemcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SLAVALAND
(510), (511) 41 produkcja filmów, studia filmowe, pokazy filmów kinowych, produkcja nagrań muzycznych, dystrybucja filmów, produkcja
filmów animowanych.
(111) 326338
(220) 2019 04 12
(210) 498694
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 08
(732) H.B. CRAB SPÓŁKA JAWNA STACJA PALIW ZAJĄC ADAM, BĄK
PAWEŁ, PIESTRAK KRZYSZTOF, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRAB
(540)

(591) biały, pomarańczowy, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.09.23
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej benzyn, paliw,
biopaliw, olejów na stacjach paliw, usługi związane z prowadzeniem
sklepów na stacjach paliwowych w zakresie: chemii i kosmetyków
samochodowych, artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych,
alkoholi, napojów, słodyczy, lodów, artykułów przemysłowych, zabawek, akcesoriów i narzędzi samochodowych, artykułów papierniczych, map, czasopism, książek, atlasów samochodowych oraz
innych artykułów powszechnego użytku, 37 usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw, stacji benzynowych, usługi tankowania, usługi
stacji obsługi pojazdów, w tym kompleksowa obsługa samochodów
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i motocykli, naprawa, czyszczenie, mycie, smarowanie i polerowanie
pojazdów, wymiana olejów, naprawy tapicerskie, usługi warsztatowe
i lakiernicze, serwis ogumienia, w tym wymiana, naprawa i wulkanizacja opon, wyważanie kół samochodowych, uzupełnianie powietrza w kołach samochodowych, usługi myjni samochodowych, 39
dostawa i dystrybucja paliw, olejów, gazów, prowadzenie działalności transportowej w zakresie transportu drogowego, magazynowanie paliw płynnych.

(111) 326339
(220) 2019 04 13
(210) 498706
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 08
(732) AL-KHATAB ABDUL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE IZATCO, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1970 KEBAB SOPOCKI
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 43 usługi w zakresie prowadzenia barów, pizzerii, restauracji i kawiarni, przygotowanie dań i napojów na zamówienie oraz
ich dostawa.
(111) 326340
(220) 2019 04 15
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) AMBER & GEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozery (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANDA SUPER MARKET
(540)

(210) 498719

(591) szary, czarny, czerwony, biały, błękitny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 03.01.15,
03.01.16, 03.01.22, 03.01.24, 24.17.25, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.11,
26.01.15, 26.01.16, 26.01.21, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów spożywczych i produktów luksusowych, artykułów higienicznych, środków do prania i czyszczenia, kosmetyków, lekarstw,
artykułów i przyborów kuchennych lub gospodarstwa domowego,
naczyń stołowych i sztućców, artykułów biurowych, artykułów rzemieślniczych, artykułów dekoracyjnych, materiałów piśmiennych
i artykułów szkolnych, odzieży, obuwia, wyrobów włókienniczych,
w szczególności wyrobów włókienniczych użytku domowego, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, artykułów podróżnych,
sprzętu i przyrządów elektronicznych o charakterze konsumenckim,
mianowicie przyrządów do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku, obrazu i/lub innych danych, komputerów, urządzeń
telekomunikacyjnych, artykułów sportowych i zabawek, przyrządów
konstrukcyjnych, typu „zrób to sam” oraz ogrodniczych, urządzeń,
w szczególności narzędzi i urządzeń gospodarstwa domowego, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt domowych.
(111) 326341
(220) 2019 04 15
(210) 498791
(151) 2019 10 29
(441) 2019 07 08
(732) REFAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łukawa (PL)

98

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jabłka Sandomierskie
(540)

(591) czerwony, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.03, 02.01.08, 18.01.05
(510), (511) 29 przetwory owocowe [dżemy], dżemy, galaretki, marmolady owocowe, pasta z owoców, owoce gotowane, owocowe
pasty do smarowania, przecier jabłkowy, marmolada, chipsy owocowe, chipsy jabłkowe, jabłka duszone, galaretki owocowe, miąższ
owoców, mrożone owoce, mieszanki owoców suszonych, owoce
w puszkach, owoce przetworzone, owoce w plasterkach, konserwowe, owoce marynowane, owoce lukrowane, owoce konserwowane
w słoikach, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce
konserwowane, owoce glazurowane, owoce aromatyzowane, płatki
jabłkowe, proszki owocowe, przeciery owocowe, pokrojone owoce,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców,
skórki owocowe [suszone purée owocowe], skórki owocowe, sałatki
owocowe, soki owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania,
suszone owoce, 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, nieprzetworzone owoce, owoce świeże, świeże owoce organiczne, 32 napoje z soku jabłkowego, soki, soki gazowane, skoncentrowane soki
owocowe, mieszane soki owocowe, gazowane soki owocowe, soki
owocowe [napoje], napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające
soki owocowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne,
koncentraty soków owocowych, mrożone napoje owocowe, napoje
aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje na bazie owoców, napoje owocowe, napoje owocowe
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje półmrożone, organiczny sok owocowy, owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe, bezalkoholowe ekstrakty
z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji
napojów, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, słodkie
napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalkoholowe
do sporządzania napojów, syropy do sporządzania smakowych wód
mineralnych, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy do napojów, koktajle owocowe, bezalkoholowe, mrożone napoje gazowane, napoje mrożone na bazie owoców, sorbety
[napoje], niegazowane napoje bezalkoholowe.
(111) 326342
(220) 2019 04 16
(210) 498804
(151) 2019 10 28
(441) 2019 07 08
(732) CRL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wynajmujemy Satysfakcję!
(540)

(591) czerwony
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 odzież ognioodporna, odzież kuloodporna, odzież
chroniąca przed wypadkami, odzież ochronna przeciw promieniowaniu, odzież ochronna chroniąca przed urazami, odzież odblaskowa
do zapobiegania wypadkom, odzież do ochrony przed zagrożeniami
biologicznymi, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież do ochrony przed działaniem środków chemicznych, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, 25 odzież
gotowa, odzież robocza, 37 renowacja odzieży, naprawa odzieży [reperowanie odzieży], suszenie odzieży, czyszczenie odzieży, prasowanie odzieży, pranie artykułów odzieżowych, konserwacja i naprawa
odzieży, 39 transport odzieży, magazynowanie odzieży, 45 wypożyczanie odzieży.
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(111) 326343
(220) 2019 04 16
(210) 498809
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 08
(732) SIGNAL MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrowiec
Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIGNAL meble
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 20 meble, mianowicie: ławy, stoły, krzesła, łóżka i meble
do sypialni, meble biurowe, fotele, kanapy, szafy, wieszaki i akcesoria meblowe, 35 prowadzenie usług związanych ze zgrupowaniem
na rzecz osób trzecich towarów pozwalających nabywcy je oglądać
i kupować w hurtowni oraz sklepie z meblami i artykułami papierniczo-biurowymi, usługi informacji handlowej i importowo-eksportowej, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej organizowanie wystaw i pokazów towarów w celach handlowych.
(111) 326344
(220) 2019 04 16
(210) 498814
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 29
(732) BARBACHOWSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SEGROMET CIEPŁO Z NATURY
(510), (511) 4 drewno stosowane jako materiał opałowy, brykiety
drzewne, brykiety materiałów palnych, drewno opałowe, paliwo
z biomasy, 31 drewno okrągłe, drewno nieokorowane, drewno niesezonowane, drewno nieobrobione, surowe drewno, okrągłe kawałki drewna, wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, wióry
z drewna do wykorzystania jako wyłożenie gruntowe, wióry z drewna do użytku jako posłanie dla zwierząt, wióry z drewna do użytku
jako podściółka dla zwierząt, 37 rozbiórka budynków, budownictwo,
39 transport kolejowy, rozładunek, magazynowanie, wynajmowanie
magazynów, transport, transport i przechowywanie odpadów, pośrednictwo w transporcie, transport energii, 40 wytwarzanie energii,
recykling odpadów i odpadków, unieszkodliwianie odpadów, niszczenie odpadów, piłowanie drewna, heblowanie drewna, laminowanie drewna, konserwowanie drewna, obróbka drewna, laminowanie
substytutów drewna, zabiegi na zbutwiałe drewno, suszenie drewna
w piecach, ścinanie i obróbka drewna, konserwacja drewna [inna
niż malowanie] obróbka drewna środkami do konserwacji, obróbka
ciśnieniowa drewna w celach konserwacyjnych, udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, usuwanie zewnętrznych warstw
z przedmiotów drewnianych, wynajem maszyn i urządzeń do obróbki drewna.
(111) 326345
(220) 2019 04 16
(210) 498821
(151) 2019 11 07
(441) 2019 06 10
(732) COWALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COWALK HUB
(540)

(531) 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi marketingowe, usługi w zakresie tworzenia marki [reklama, promocja], promocja działalności
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innych podmiotów, w szczególności start-upów, badania biznesowe,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze i pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, administrowanie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, organizacja i zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi public relations, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, pozyskiwanie umów na rzecz innych
odnośnie świadczenia usług, pozyskiwanie umów na rzecz innych
odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w kontaktach
biznesowych, handlowych i gospodarczych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń, 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, najem, dzierżawa,
udostępnienie przestrzeni biurowej, tworzenie i udostępnianie przestrzeni biurowej, w tym do co-workingu, wynajem, dzierżawa, udostępnianie lokali i nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe, usługi finansowania, leasing
finansowy, udzielanie kredytów, zarządzanie finansami, organizacja
zbiórek, pożyczki [finansowanie], sponsorowanie finansowe, pozyskiwanie środków finansowych na działalność innych podmiotów,
pozyskiwanie inwestycji finansowych dla osób trzecich, inwestycje
kapitałowe, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo w usługach finansowych, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób
poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi venture capital,
informacje finansowe dla inwestorów, kluby inwestycyjne, 41 organizacja wydarzeń i eventów, organizacja konferencji, seminariów,
szkoleń, wystaw, kursów, usługi edukacyjne klubów, organizacja
i prowadzenie warsztatów związanych z branżą nowych technologii,
IT, start-upów, prowadzeniem działalności gospodarczej, innowacjami, venture capital, pozyskiwaniem finansowania, inwestycjami, organizowanie spotkań ekspertów i podmiotów związanych z branżą
nowych technologii oraz IT, start-upami, prowadzeniem działalności
gospodarczej, innowacjami, venture capital, pozyskiwaniem finansowania, inwestycjami, 42 usługi projektowe, projektowanie przestrzeni biurowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, usługi
w zakresie informatyki, usługi w zakresie IT, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, platforma jako usługa [PaaS], oprogramowanie
jako usługa [SaaS], klub, stowarzyszenie, zgrupowanie podmiotów
związanych z branżą nowych technologii i IT.

(111) 326346
(220) 2019 05 31
(210) 498828
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732) P.P.H.U. CORIN B. I M. HANCZKA SPÓŁKA JAWNA, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ONKORUN
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania imprez sportowych masowych i plenerowych, biegów, biegów ulicznych, zabaw, gier rozrywkowych,
konkursów rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych,
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, obsługa salonów gier i obiektów sportowych: kortów tenisowych, basenów
rehabilitacyjno-rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, organizowanie imprez rozrywkowych oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, przedstawień artystycznych, teatralnych i literackich,
koncertów muzycznych, dyskotek, występów folklorystycznych,
konkursów sportowych, organizowanie balów, bankietów, przyjęć,
uroczystości, spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich
polegające na zapewnieniu rozrywki, usługi świadczone przez czytelnie i biblioteki, organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów, szkoleń, zjazdów na zlecenie osób trzecich, organizowanie loterii, usługi gier hazardowych (zakłady bukmacherskie).
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(111) 326347
(220) 2019 05 31
(210) 498831
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732) P.P.H.U. CORIN B. I M. HANCZKA SPÓŁKA JAWNA, Pabianice
(PL)
(540) (znak słowny)
(540) ONCORUN
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania imprez sportowych masowych i plenerowych, biegów, biegów ulicznych, zabaw, gier rozrywkowych,
konkursów rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych,
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, obsługa salonów gier i obiektów sportowych: kortów tenisowych, basenów
rehabilitacyjno-rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, organizowanie imprez rozrywkowych oraz ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, przedstawień artystycznych, teatralnych i literackich,
koncertów muzycznych, dyskotek, występów folklorystycznych,
konkursów sportowych, organizowanie balów, bankietów, przyjęć,
uroczystości, spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich
polegające na zapewnieniu rozrywki, usługi świadczone przez czytelnie i biblioteki, organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów, szkoleń, zjazdów na zlecenie osób trzecich, organizowanie loterii, usługi gier hazardowych (zakłady bukmacherskie).
(111) 326348
(220) 2019 04 16
(210) 498832
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUW TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 23.05.05
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe.
(111) 326349
(220) 2019 04 16
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 29
(732) BARBACHOWSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciepło z natury
(540)

(210) 498834

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 drewno stosowane jako materiał opałowy, brykiety
drzewne, brykiety materiałów palnych, drewno opałowe, paliwo
z biomasy, 31 drewno okrągłe, drewno nieokorowane, drewno niesezonowane, drewno nieobrobione, surowe drewno, okrągłe kawałki drewna, wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, wióry
z drewna do wykorzystania jako wyłożenie gruntowe, wióry z drewna do użytku jako posłanie dla zwierząt, wióry z drewna do użytku
jako podściółka dla zwierząt, 37 rozbiórka budynków, budownictwo,
39 transport kolejowy, rozładunek, magazynowanie, wynajmowanie
magazynów, transport, transport i przechowywanie odpadów, pośrednictwo w transporcie, transport energii, 40 wytwarzanie energii,
recykling odpadów i odpadków, unieszkodliwianie odpadów, niszczenie odpadów, piłowanie drewna, heblowanie drewna, laminowanie drewna, konserwowanie drewna, obróbka drewna, laminowanie
substytutów drewna, zabiegi na zbutwiałe drewno, suszenie drewna
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w piecach, ścinanie i obróbka drewna, konserwacja drewna [inna
niż malowanie], obróbka drewna środkami do konserwacji, obróbka
ciśnieniowa drewna w celach konserwacyjnych, udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, usuwanie zewnętrznych warstw
z przedmiotów drewnianych, wynajem maszyn i urządzeń do obróbki drewna.

(111) 326350
(220) 2019 04 16
(210) 498841
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 10
(732) WÓJCIK RAFAŁ, Pniewy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MLECZKO GNIEŹNIEŃSKIE
(510), (511) 30 pianki czekoladowe, cukierki, słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wafelki, praliny, kakao.
(111) 326351
(220) 2019 04 16
(210) 498852
(151) 2019 10 29
(441) 2019 07 08
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tropifit
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 kondycjonujące, regenerujące i wspomagające preparaty dla zwierząt zawierające: mikro-i makroelementy, witaminy,
aminokwasy, glukozę, inozytol, d-pantenol, biotynę, hydrolizaty białkowe, barwniki naturalne i syntetyczne do zapobiegania awitaminozom, krzywicy, poprawy stanu upierzenia i sierści, witaminizowana
karma dla zwierząt, naturalne i przetworzone suplementy diety dla
zwierząt zawierające białka, węglowodany, tłuszcze, mikro-i makroelementy, biotyna, witaminy, prowitaminy, probiotyki, prebiotyki,
zeolit, produkty pochodzenia roślinnego, oleje, mięso i produkty
pochodzenia zwierzęcego, ryby i produkty rybne, mięczaki i skorupiaki, zboża, glony, drożdże, produkty paszowe pochodzenia mineralnego, zioła, trawy, kwiaty, nasiona, bulwy, strąki, fragmenty drzew
i krzewów, rośliny strąkowe, owoce, warzywa, owady, bezkręgowce,
orzechy, rośliny oleiste, barwniki naturalne i syntetyczne, wszystkie
powyżej wymienione produkty i preparaty do stosowania w hodowli ptaków i ptaków egzotycznych, w tym: papug, kanarków, łuszczaków, ptaków owadożernych, szpaków lub małych ssaków i gryzoni,
w tym: świnek morskich, chomików, szczurów, skoczków, szynszyli,
fretek, królików, jeży oraz innych małych zwierząt domowych w tym:
myszy, norników, wiewiórek, polatuch, tenreków, koszatniczek, susłów, 31 naturalne i przetworzone pokarmy dla zwierząt w postaci
płatków, granulatów, ekstrudatów, tabletek, proszków, past, płynów,
żeli, premiksów, ziaren i ich mieszanin, w tym kuli lub kolb zawierających mieszaniny ziaren i/lub ziaren i innych składników, w tym:
białek, węglowodanów, tłuszczy, mikro-i makroelementów, biotyny,
witamin, prowitamin, probiotyków, prebiotyków, zeolitu, produktów
pochodzenia roślinnego, olei, mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, ryb i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków, zbóż,
glonów, drożdży, produktów paszowych pochodzenia mineralnego,
ziół, traw, kwiatów, nasion, bulw, strąków, fragmentów drzew i krzewów, roślin strąkowych, owoców, warzyw, owadów, bezkręgowców,
orzechów, roślin oleistych, barwników naturalnych i syntetycznych,
suszone, mrożone i liofilizowane naturalne pokarmy dla zwierząt,
w tym suszone lub liofilizowane owady, skorupiaki [osobniki imago
(dorosłe)] i ich larwy, ryby, trawy, zioła, warzywa, owoce, pokarmy
dla zwierząt zawierające preparaty odżywcze (nie do celów medycznych), w tym: białka, węglowodany, tłuszcze, mikro-i makroelementy, witaminy, prowitaminy, probiotyki, prebiotyki, zeolit, produkty
pochodzenia roślinnego, oleje, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby i produkty rybne, mięczaki i skorupiaki, owady, zboża,
glony, drożdże, produkty paszowe pochodzenia mineralnego, biotynę, betainę, wszystkie powyżej wymienione produkty do stosowania
w hodowli ptaków i ptaków egzotycznych, w tym papug, kanarków,
łuszczaków, ptaków owadożernych. szpaków lub małych ssaków
i gryzoni, w tym świnek morskich, chomików, szczurów, skoczków,
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szynszyli, fretek, królików, jeży oraz innych małych zwierząt domowych, w tym: myszy, norników, wiewiórek, polatuch, tenreków, koszatniczek, susłów.

(111) 326352
(220) 2019 04 17
(210) 498872
(151) 2019 11 04
(441) 2019 07 15
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUM SUPERMAX
(540)

(591) granatowy, czerwony, biały, srebrny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 19.13.21,
26.11.02, 26.11.21
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, wyroby
medyczne w postaci tabletek, kapsułek, syropów, emulsji lub zawiesin.
(111) 326353
(220) 2019 04 17
(210) 498874
(151) 2019 11 04
(441) 2019 07 15
(732) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX Sylwetka
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze, 29 owoce
suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury, 30 herbaty, 31 owoce
świeże i owoce cytrusowe, 32 napoje bezalkoholowe, soki i syropy,
napoje w proszku.
(111) 326354
(220) 2019 04 17
(210) 498881
(151) 2019 11 04
(441) 2019 07 15
(732) DIGIBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mubio
(540)

(531) 27.05.01
(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) 326355
(220) 2019 04 17
(210) 498883
(151) 2019 11 04
(441) 2019 07 15
(732) MICHALEWICZ TOMASZ BUTTERFLY AGENCY, Leszno (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATTOO ART FESTIVAL
(540)
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(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.01.25
(510), (511) 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.
(111) 326356
(220) 2019 04 17
(210) 498889
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732) AMLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amlux
(540)

(591) czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz i od zewnątrz,
kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, handlowych, hotelowych, logistycznych, mieszkalnych, przemysłowych, rekreacyjno-sportowych, socjalnych, szkolnych, placówek służby zdrowia i garaży, mycie, dezynfekcyjna, doczyszczanie i konserwacja posadzek,
mycie ścian i konstrukcji budowlanych, hal produkcyjnych i magazynów, czyszczenie fasad, elewacji zewnętrznych, witryn, sprzątanie
po remontach, mycie okien i ciągów komunikacyjnych, zabezpieczanie warstwami ochronnymi podłóg, wymiana mat wejściowych,
sprzątanie terenów wokół zakładów, dróg i chodników, odśnieżanie, rekultywacja terenów zdegradowanych i/lub zdewastowanych
w tym zrobów zwałowych, wyrobisk i wysypisk odpadów, usługi
w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji nie w rolnictwie,
pralnie, usługi pralnicze w zakresie prania wodnego i chemicznego, pranie: dywanów, wykładzin dywanowych, tapicerki meblowej,
pranie i czyszczenie żaluzji i rolet, usługi budowlano-montażowe
i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, usługi
kamieniarskie, zakładanie stolarki budowlanej, budowlane roboty
wykończeniowe: murarstwo, tynkowanie, malowanie, posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, usługi w zakresie instalowania, przeglądów, konserwacji, remontów i modernizacji instalacji:
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewania, wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych, wypożyczanie maszyn do czyszczenia budynków i odzieży
roboczej, nadzór budowlany, informacja budowlana, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach,
jadłodajniach, kafeteriach, kawiarniach, restauracjach i stołówkach,
przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa-katering, obsługa imprez promocyjnych, okolicznościowych, plenerowych, przyjęć, konferencji, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich
polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, 44 kompleksowa
opieka i pielęgnacja terenów zielonych: koszenie, napowietrzanie
trawników, rewitalizacja terenów zieleni, ogrodnictwo, ogrodnictwo
krajobrazowe, projektowanie ogrodów, sadzenie kwiatów, krzewów
ozdobnych i drzew.
(111) 326357
(151) 2019 11 21

(220) 2019 04 17
(441) 2019 07 29

(210) 498894

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoczerwony, beżowy,
pomarańczowy, czerwony, biały, żółty, szary, czarny, brązowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 04.05.05, 29.01.15
(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, pudelka
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, usługi sprzedaży
następujących towarów: 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
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i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, 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) 326358
(220) 2019 04 17
(210) 498897
(151) 2019 11 05
(441) 2019 06 24
(732) BUDCHEM ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY PIOTR
WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Budchem www.budchem.com.pl
(540)

(591) granatowy, jasnoniebieski
(531) 07.03.11, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, chemii budowlanej, wyposażenia wnętrz,
narzędzi malarskich i budowlanych, takich jak: farby, lakiery, cegły,
wełna, styropian, narzędzia budowlane i malarskie, gipsy, kleje, rozpuszczalniki, beton komórkowy, cement, wapno, silka, płyty gipsowo-kartonowe, profile, listwy, systemy docieplenia, płyty OSB, wkręty, drzwi, płytki, panele, okna, 37 prace remontowo-budowlane,
budowa domów.
(111) 326359
(220) 2019 04 18
(210) 498928
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOF Smart Organic Farming
(540)

(591) bordowy, zielony, szary
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż
składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
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płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze.

(111) 326360
(220) 2019 04 18
(210) 498929
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Organic Booster
(540)

(591) ciemnofioletowy, zielony
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż
składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze.
(111) 326361
(220) 2019 02 22
(210) 496292
(151) 2019 10 30
(441) 2019 04 15
(732) BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiZoo
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 karty zakodowane magnetycznie, karty nagrane magnetycznie, karty chipowe, karty kredytowe, magnetyczne nośniki
danych, magnetyczne nośniki informacji, karty płatnicze, czytniki
kart etapowych, kodowane karty lojalnościowe, elektroniczne karty
chipowe kodowane, urządzenia fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, magnetyczne
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, czytniki jako sprzęt przetwarza-
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jący dane, czytniki kodów kreskowych, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do przesyłania
obrazów, urządzenia do odtwarzania obrazów, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do nagrywania obrazów, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, karty i etykiety elektroniczne i cyfrowe,
magnetyczne, elektroniczne i cyfrowe karty dostępu, urządzenia
do weryfikacji tożsamości (osób), elektroniczne punkty informacyjne, informatyczne i urządzenia cyfrowe, interaktywne terminale
informacyjne, informatyczne i urządzenia cyfrowe, 16 czeki, bony
wartościowe, bony upominkowe, niemagnetyczne karty kredytowe,
bilety, broszury, czasopisma, gazety, materiały szkoleniowe i instruktażowe, katalogi, biuletyny informacyjne, papierowe karty lojalnościowe, karty upominkowe, karty rejestracyjne, karty kredytowe
nie elektroniczne, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, plakaty, albumy, prospekty, blankiety, rysunki, pisma informacyjne, plany, rozkłady, harmonogramy, mapy geograficzne, materiały instruktażowe,
szkoleniowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), mapy, mapy tras,
przewodniki, 35 wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama, zarządzanie programami
lojalnościowymi, motywacyjnymi i promocyjnymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi i lojalnościowymi w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych
dla klientów, usługi w zakresie kart lojalnościowych, badania rynku,
badania opinii publicznej, usługi zarządzania w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, prace biurowe,
zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, organizowanie
targów handlowych i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 36 emisja bonów wartościowych, emisja kart debetowych
kredytowych, wydawania voucherów, informacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, usługi finansowe, obsługa kart kredytowych i debetowych, kredyty ratalne, operacje finansowe, transakcje
finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, emisja kart przedpłaconych, wydawanie bonów wartościowych
w związku z programami lojalnościowymi, 41 usługi informacji o rekreacji, usługi klubowe (rozrywka), organizowanie i obsługa konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych, usługi kultury fizycznej, organizowanie
obozów sportowych i wypoczynkowych, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie rozrywki, informacja o kulturze, edukacji i rozrywce, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych,
zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, informacja o wypoczynku, wydawanie audiobooków, publikacja materiałów
edukacyjnych, publikowanie tekstów medycznych, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi w zakresie rezerwacji biletów do zoo, edukacja, szkolenia i rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, informacja o imprezach rozrywkowych lub edukacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, produkcja i zarządzanie wystawami,
konferencjami i imprezami sportowymi, kulturalnymi i muzycznymi,
organizacja i prowadzenie kolokwiów, okrągłych stołów, salonów
branżowych, konferencji, kongresów, seminariów, debat, sympozjów, szczególnie w celach promocji czynności kulturalnych, usługi
doradcze w zakresie rozrywki, rezerwacja miejsc na wystawy, rezerwacja biletów wstępu do zoo, usługi parków rozrywki, zoo, obsługa
ogrodów zoologicznych, prowadzenie ogrodów zoologicznych,
usługi edukacyjne związane z zoologią, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), analizy i projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
instalacje, aktualizacja, konserwacja, powielanie, projektowanie
i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerowe, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe, wypożyczanie sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, w tym tworzenie i informatyczna
obsługa portali internetowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi restauracyjne, cateringowe i kawiarniane, usługi
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu na wystawy.

(111) 326362
(151) 2019 11 15

(220) 2019 03 08
(441) 2019 07 22

(210) 496864
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(732) BACHLEDA-CURUŚ JAKUB, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOUNTAIN EXPLORERS
(540)

(591) niebieski, biały, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 06.01.02, 24.01.11, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów sportowych ubrań, 41 wypożyczanie sprzętu sportowego.
(111) 326363
(220) 2019 05 09
(210) 499558
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 15
(732) TECHTRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SECURBOX
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory przemysłowe,
akumulatory motocyklowe.
(111) 326364
(220) 2019 05 09
(210) 499562
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 15
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GREENERY by Oceanic
(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) 326365
(220) 2019 05 09
(210) 499566
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowny)
(540) S I M S O N
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, ambulanse [karetki pogotowia], amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, aparaty, maszyny i urządzenia
aeronautyczne, autokary, autonomiczne pojazdy podwodne do badania dna morskiego, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, balony na gorące powietrze, barki [łodzie], betoniarki
[samochody], bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, błotniki do rowerów, bolce do masek samochodowych, bosaki, bufory do taboru
kolejowego, ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarki
do wyważania kół pojazdów, ciężarówki, ciężarówki z wbudowanym
dźwigiem, czopy osi pojazdów, deskorolki elektryczne, dętki do opon
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pneumatycznych, dętki do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki
do spacerówek, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych głębokich, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków spacerowych,
drążki skrętne do pojazdów, drezyny, drony cywilne, drony dostawcze,
drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, drzewce do statków,
drzwi do pojazdów, dulki [do wioseł], dzwonki do rowerów, dżojstiki
do pojazdów, fotele wyrzucane do statków powietrznych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], furgony [pojazdy], gąsienicowy
układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, harmonie do autobusów przegubowych,
helikoptery, helikoptery z kamerą, hulajnogi (pojazdy), iluminatory
[bulaje], jachty, kadłuby statków, kanu, kesony [pojazdy], kierownice
do motocykli, kierownice do rowerów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki transportowe,
klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, knagi, zaciski żeglarskie, kolce do opon, kolejki linowo-terenowe,
koła do pojazdów lądowych, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, kołpaki, kominy do lokomotyw, kominy do statków, kontenery
przechylne, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korby rowerowe, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, korpusy opon, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne
do wózków [pojazdy], lokomotywy, lusterka boczne do pojazdów,
lusterka wsteczne, łańcuchy do motocykli, łańcuchy do samochodów,
łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łaty do opon, łodzie, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów,
maszty do łodzi, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe [części wagonów kolejowych], miejsca leżące
[do spania] w pojazdach, monocykle elektryczne, moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, motocykle, motorowery, nadwozia
pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek piast w kołach
pojazdów, napinacze do szprych do kół, nóżki do rowerów, nóżki motocyklowe, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół
kolejowych, obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, odbijacze do statków,
okładziny hamulcowe do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów,
opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, opony rowerowe, osie
pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, ożebrowania
statków [wręgi, ramy wręgowe], pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, pedały do rowerów, piankowe wkładki do opon, piasty
do rowerów, piasty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, pochylnie dla statków, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], poduszki powietrzne [urządzenia
bezpieczeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [skutery] śnieżne, pojazdy
do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową,
pojazdy do poruszania się po wodzie, pojazdy elektryczne, pojazdy
lotnicze, pojazdy opancerzone, pojazdy szynowe, pojazdy zdalnie
sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy
[dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na siodełka motocyklowe, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia wózków
dziecięcych, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], pontony, popielniczki do pojazdów,
promy, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przyczepki
rowerowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy do przewożenia rowerów,
przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy turystyczne mieszkalne,
ramy do motocykli, ramy do rowerów, resory [sprężyny] zawieszenia
pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, rowery,
rowery elektryczne, rowery trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze]
boczne przystosowane do rowerów, sakwy przystosowane do motocykli, sakwy rowerowe, samochody, samochody (amortyzatory do-),
samochody autonomiczne, samochody bez kierowcy [samochody
autonomiczne], samochody holownicze [pomocy drogowej], samochody kempingowe, samochody sportowe, samochody wyścigowe,
samoloty amfibie, sanie ratownicze, sanki do jazdy na stojąco, siatki
bagażowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do motocykli,
silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne
do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, siodełka do motocykli, siodełka rowerowe, skrzynie biegów do pojazdów
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lądowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych, inne
niż do silników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, skutery inwalidzkie, skutery wyposażone w silnik, spadochrony, spojlery
do pojazdów, sprzęgi wagonów kolejowych, sprzęgła do pojazdów
lądowych, statki kosmiczne, sterowce, stery, 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, ślizgacz, śmieciarki,
śruby napędowe do łodzi, tabor kolejki linowej naziemnej, tapicerka
do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, torby przystosowane
do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacerowych, tramwaje, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia i instalacje
do transportu linowego, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia
sprzęgające do pojazdów lądowych, urządzenia sterowe do statków,
urządzenia uwalniające do statków, wagoniki do instalacji transportu
linowego, wagony kolejowe, wagony restauracyjne, wagony sypialne,
wagony-chłodnie [pojazdy kolejowe], wały napędowe do pojazdów
lądowych, wentyle do opon pojazdów, wiatrakowce, wiosła, wiosła
do canoe, wiosła rufowe, wodnosamoloty [hydroplany], wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy, wozy
kopalniane, wozy odlewnicze, wózki dla wędkarzy, wózki do transportu niepełnosprawnych, wózki dziecięce, wózki golfowe [pojazdy], wózki jezdniowe widłowe, wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką,
wózki przechylne, wózki spacerowe dla zwierząt domowych, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, wózki używane do sprzątania, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wózki zwrotne
wagonów kolejowych, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki
do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zdalnie sterowane
pojazdy do inspekcji podwodnych, zderzaki do pojazdów, zderzaki
samochodowe, zestawy narzędzi do naprawy dętek, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów, żurawiki
łodziowe.

(111) 326366
(220) 2019 05 09
(210) 499568
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V., Breda (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fruit-tella Jelly Delights
(540)

(531) 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.15, 27.05.17
(510), (511) 30 ciasta i wyroby cukiernicze, słodycze, słodycze do żucia, guma do żucia, guma balonowa, czekolada, kakao, dropsy, pastylki jako słodycze, cukier, toffi, lizaki, galaretki jako słodycze, miętówki, lukrecja, cukierki.
(111) 326367
(220) 2019 05 10
(210) 499575
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) OLCZAK ZBIGNIEW ZAKŁAD KONCENTRATÓW
SPOŻYWCZYCH, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Savarro
(540)

(591) ciemnozielony, pomarańczowy, biały, zielony, jasnozielony
(531) 05.03.13, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 buliony, preparaty do produkcji bulionu, galaretki jadalne, koncentraty rosołu, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, proteiny
spożywcze, pasztety z wątróbki, enzymy mlekowe do celów spożyw-
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czych, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, składniki do przyrządzania zup, grzyby konserwowane, sałatki warzywne, soki warzywne
do przyrządzania potraw, warzywa gotowane, warzywa konserwowe, warzywa suszone, zupy, przetwory do zup jarzynowych, żelatyna spożywcza, 30 aromaty jako preparaty do żywności, dodatki
glutenowe do celów spożywczych, esencje do artykułów żywnościowych inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, produkty wiążące
do kiełbas, sosy mięsne, pizze, placki, spaghetti, makarony, gotowe
potrawy na bazie makaronu, ciasto w proszku, przyprawy, przyprawy korzenne, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne,
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy sojowe, cukier, sól kuchenna, pieprz, musztarda, ketchup, marynaty, zagęszczacze stosowane
przy gotowaniu produktów spożywczych, zioła konserwowane, zioła
do celów spożywczych.

(111) 326368
(220) 2019 05 10
(210) 499578
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) OLCZAK ZBIGNIEW ZAKŁAD KONCENTRATÓW
SPOŻYWCZYCH, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piramidki Smaku
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 buliony, preparaty do produkcji bulionu, galaretki jadalne, koncentraty rosołu, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, proteiny
spożywcze, pasztety z wątróbki, enzymy mlekowe do celów spożywczych, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, składniki do przyrządzania zup, grzyby konserwowane, sałatki warzywne, soki warzywne
do przyrządzania potraw, warzywa gotowane, warzywa konserwowe, warzywa suszone, zupy, przetwory do zup jarzynowych, żelatyna
spożywcza, 30 aromaty jako preparaty do żywności, dodatki glutenowe do celów spożywczych!, esencje do artykułów żywnościowych
inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, produkty wiążące
do kiełbas, sosy mięsne, pizze, placki, spaghetti, makarony, gotowe
potrawy na bazie makaronu, ciasto w proszku, przyprawy, przyprawy korzenne, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne,
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy sojowe, cukier, sól kuchenna, pieprz, musztarda, ketchup, marynaty, zagęszczacze stosowane
przy gotowaniu produktów spożywczych, zioła konserwowane, zioła
do celów spożywczych.
(111) 326369
(220) 2019 05 10
(210) 499593
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 08
(732) OLCZAK ZBIGNIEW ZAKŁAD KONCENTRATÓW
SPOŻYWCZYCH, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Savarro 100% NATURALNYCH PRZYPRAW Piramidka Smaku
z przyprawami do ROSOŁU CEBULA PALONA
(540)

(591) ciemnozielony, pomarańczowy, biały, jasnozielony, zielony,
żółty, brązowy, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.05.01, 08.05.10, 08.07.03, 08.07.05,
05.09.01, 05.09.21, 08.07.01, 25.01.15, 25.01.18, 25.01.19, 05.09.06
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(510), (511) 29 buliony, preparaty do produkcji bulionu, galaretki jadalne, koncentraty rosołu, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, proteiny
spożywcze, pasztety z wątróbki, enzymy mlekowe do celów spożywczych, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, składniki do przyrządzania zup, grzyby konserwowane, sałatki warzywne, soki warzywne
do przyrządzania potraw, warzywa gotowane, warzywa konserwowe, warzywa suszone, zupy, przetwory do zup jarzynowych, żelatyna spożywcza, 30 aromaty jako preparaty do żywności, dodatki
glutenowe do celów spożywczych, esencje do artykułów żywnościowych inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, produkty wiążące
do kiełbas, sosy mięsne, pizze, placki, spaghetti, makarony, gotowe
potrawy na bazie makaronu, ciasto w proszku, przyprawy, przyprawy korzenne, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne,
sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy sojowe, cukier, sól kuchenna, pieprz, musztarda, ketchup, marynaty, zagęszczacze stosowane
przy gotowaniu produktów spożywczych, zioła konserwowane, zioła
do celów spożywczych.

(111) 326370
(220) 2019 05 10
(210) 499594
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 15
(732) INOFAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INOFAMA ROK ZAŁ. 1880 OCYNKOWNIA INOFAMA S.A.
(540)

(591) czarny, czerwony, srebrny
(531) 26.03.01, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 obróbka i przetwarzanie materiałów.
(111) 326371
(220) 2019 05 10
(210) 499601
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowny)
(540) E R O S
(510), (511) 10 analizatory do identyfikacji bakterii do celów medycznych, analizatory do użytku medycznego, analizatory składu ciała,
aparatura dentystyczna, elektryczna, aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, aparatura do mikrodermabrazji, aparatura
do radioterapii, aparatura i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów medycznych, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura porodowa dla bydła, aparaty do masażu wibracyjnego, aparaty do mierzenia cholesterolu, aparaty do ochrony słuchu,
aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, aparaty słuchowe,
aplikatory pigułek, artykuły antykoncepcyjne, artykuły ortopedyczne, aspiratory do nosa, balkoniki dla osób niepełnosprawnych, bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające na stawy, bańki lekarskie, baseny jako naczynia, baseny
sanitarne, biodegradowalne implanty do zespalania kości, boty
do celów medycznych, bransoletki przeciwreumatyczne, bransolety
do celów medycznych, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, cewniki, chirurgiczne klamry, chodziki do wspomagania
poruszania się, defibrylatory, dializatory, dmuchane poduszki do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów medycznych, elektrody do użytku medycznego, elektrokardiografy, fartuchy do badania pacjentów, filtry promieni ultrafioletowych do celów medycznych,
fotele dentystyczne, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, futerały na instrumenty medyczne, galwaniczna aparatura terapeutyczna, gastroskopy, gąbki chirurgiczne, gorsety brzuszne, gorsety do celów medycznych, gryzaki pierścienie dla ząbkujących
dzieci, grzebienie do wyczesywania wszy, gumki ortodontyczne,
gumowe lalki [akcesoria seksualne], hemometry, igły do akupunktury, igły do celów medycznych, igły do zszywania, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, inhalatory, inhalatory wodorowe, inkubatory dla noworodków, inkubatory do celów
medycznych, insuflatory, kaftany bezpieczeństwa, kamery endoskopowe do celów medycznych, kaniule, katgut, kleszcze, kleszcze
do kastracji, koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych,
kompresory [chirurgia], kruszarki do tabletek, krzesła sedesowe, kubeczki menstruacyjne, kule inwalidzkie, lampy do celów medycz-
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nych, lampy do celów medycznych [lecznicze], lampy kwarcowe
do celów medycznych, lampy rentgenowskie do celów medycznych,
lampy ultrafioletowe do celów medycznych, lancety, lasery do celów
medycznych, laski do celów medycznych, laski-czwórnogi do celów
medycznych, lusterka dentystyczne, lusterka stosowane w chirurgii,
łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, łóżka wodne
do celów medycznych, łyżeczki do czyszczenia uszu, łyżki do podawania leków, masażery do dziąseł dla niemowląt, maski anestezjologiczne, maski do sztucznego oddychania, maski stosowane przez
personel medyczny, maski terapeutyczne na twarz, materace dmuchane do celów medycznych, materace nadmuchiwane do celów
medycznych, materace położnicze, materiały do zszywania, meble
wykonane specjalnie do celów medycznych, miski do celów medycznych, naklejki termoczułe do użytku medycznego, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, nasadki do kul, nici chirurgiczne, nosze na kółkach, nosze używane w karetkach pogotowia, nożyczki
chirurgiczne, nożyki do odcisków, obrączki przeciwreumatyczne,
obręcze biomagnetyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, obuwie ortotyczne, ochraniacze na palce do celów medycznych, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, odzież kompresyjna, odzież specjalna używana w salach operacyjnych,
oftalmometry, oftalmoskopy, okrycia chirurgiczne, opaski do akupresury, opaski gipsowane do celów ortopedycznych, opaski na nadgarstki przeciw mdłościom, opaski podtrzymujące [bandaże], pasy
brzuszne, pasy ciążowe, pasy do celów medycznych, pasy do celów
medycznych, elektryczne, pasy do celów ortopedycznych, pasy galwaniczne do celów medycznych, pasy podbrzuszne, pasy przepuklinowe, pasy przepuklinowe pępkowe, pesaria, piły do celów chirurgicznych, plastry chłodzące do celów medycznych, podgrzewane
podkłady, elektryczne, do celów leczniczych, podkładki podbrzuszne, podkłady zapobiegające odleżynom, poduszeczki chłodzące
do udzielenia pierwszej pomocy, poduszeczki termiczne do udzielania pierwszej pomocy, poduszki do celów medycznych, poduszki
przeciw bezsenności, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki
na butelki do karmienia, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, pompy do celów medycznych, pończochy elastyczne do celów
chirurgicznych, pończochy przeciw żylakowe, prezerwatywy, protezy dentystyczne, protezy kończyn, prowadniki do celów medycznych, przenośne pisuary podręczne, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, prześcieradła na łóżka
chorych, prześcieradła sterylne chirurgiczne, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, przybory do mycia wgłębień ciała,
przyrządy do cięcia stosowane w chirurgii, przyrządy do masażu estetycznego, przyrządy do wykonywania lewatywy do celów medycznych, przyrządy elektryczne do akupunktury, przyrządy i przybory
dentystyczne, przyrządy położnicze, respiratory do sztucznego oddychania, rękawice do celów medycznych, rękawice do masażu, roboty chirurgiczne, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, rozpylacze do celów medycznych, rurki drenujące do celów medycznych,
rurki z radem do celów medycznych, separatory palców u nóg do celów ortopedycznych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia,
smoczki do karmienia niemowląt, soczewki [protezy wewnątrz gałkowe] do implantacji chirurgicznych, sondy chirurgiczne, sondy
do celów medycznych, sondy do cewki moczowej, spirometry [aparatura medyczna], spluwaczki do celów medycznych, stenty, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do cewki moczowej, strzykawki do zastrzyków, strzykawki
domaciczne, strzykawki dopochwowe, stymulator serca, stymulatory mózgu, szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, szpatułki laryngologiczne do celów medycznych, sztuczna skóra do celów chirurgicznych, sztuczna szczęka,
sztuczne gałki oczne, sztuczne piersi, sztuczne zęby, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, szyny do użytku chirurgicznego, temblaki [bandaże podtrzymujące], termoelektryczne kompresy [chirurgia], termometry do celów medycznych, tomografy do celów
medycznych, trąbki uszne ułatwiające słyszenie, trokary, urządzenia
do analizy krwi, urządzenia do anestezji, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia do fumigacji do celów
medycznych, urządzenia do leczenia głuchoty, urządzenia do leczenia trądziku, urządzenia do masażu, urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi [glukometry], urządzenia do monitorowania tętna,
urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI] do celów medycznych, urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia
do podawania lekarstw wszczepiane pod skórę, urządzenia do reani-
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macji, urządzenia do regeneracji komórek macierzystych do celów
medycznych, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia do sztucznego oddychania, urządzenia do testów
DNA i RNA do celów medycznych, urządzenia do użytku w ortodoncji, urządzenia dźwigowe dla osób niepełnosprawnych, urządzenia
i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia i przyrządy urologiczne, urządzenia i przyrządy weterynaryjne, urządzenia radiologiczne do celów medycznych, urządzenia
rentgenowskie do celów medycznych, urządzenia terapeutyczne
z gorącym powietrzem, urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi do celów medycznych, wibratory łóżkowe,
wibratory na gorące powietrze do celów medycznych, wiertła dentystyczne, wkładki na płaskostopie, wkładki ortopedyczne, wkładki
z podparciem łuku stopy do obuwia, włosy (sztuczne-), worki
na wodę do celów medycznych, worki z lodem do celów medycznych, wyciągi do celów medycznych, zabawki erotyczne, zakraplacze
do celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, zatyczki
do uszu [przyrządy do ochrony uszu], zautomatyzowane kombinezony w postaci egzoszkieletów do celów medycznych, zawieszki
do smoczków, zestawy do irygacji.

(111) 326372
(220) 2019 05 10
(210) 499604
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) przeMEATnicy
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso w puszce [konserwy], mięso
konserwowane, kiełbaski bratwurst, kiełbaski konserwowane, kiełbaski wieprzowe, kiełbasa pepperoni, kiełbaski do hotdogów, kiełbasy wędzone, kiełbaski w cieście, frankfurterki, mortadela, chorizo
[kiełbasa hiszpańska], kabanosy, kaszanka, pastrami, salami, surowe
kiełbasy, szaszłyki, wędliny, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], cielęcina, drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, szpik
kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, klopsiki drobiowe, kotlety wieprzowe, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery
mięsne, bekon, flaki, golonka, hamburgery, krokiety, mięso pokrojone w plastry, gulasze, mielonki (konserwy), przyrządzone mięso konserwowe w puszce, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, konserwy mięsne, pasztety, pasztet z wątróbki, pasty spożywcze
wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), podroby, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne,
paczkowane mięso, przekąski na bazie mięsa, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie
z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa,
steki z mięsa, mięsne nadzienia do ciast, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, konserwy, marynaty, skórki bekonowe,
skwarki, substytuty drobiu, substytuty mięsa, ryby, potrawy rybne,
sashimi, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, pulpety [żywność], przeciery warzywne, sałatki warzywne, sałatki drobiowe, hummus, kiełbaski
wegetariańskie, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krokiety, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, pasztet warzywny,
substytuty mięsa na bazie warzyw, zapiekanki [żywność], buliony
[gotowe], buliony mięsne, ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, koncentraty rosołowe, koncentraty zup, zupy, osłonki
kiełbas, naturalne lub sztuczne, skwarki, smalec, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów
spożywczych, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje zwierzęce do celów spożywczych, przekąski na bazie mleka, przekąski
na bazie sera, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie reklam, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi programów lojalnościowych
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, administrowanie konkursami
w celach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, informacja marketingowa,
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kampanie marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing
ukierunkowany, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, promocja sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, umieszczanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości
korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie reklamy,
usługi współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością online, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień online, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług internetowych, administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego dotyczące
tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność,
usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za pośrednictwem sieci informatycznych następujących
towarów: mięso, wędliny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty
mięsne, pasty spożywcze, przetworzone produkty mięsne, gotowe
produkty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe posiłki składające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, gotowe produkty
z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze jadalne, kanapki, bułki nadziewane,
dodatki smakowe, przyprawy, marynaty, sosy, skomputeryzowane
zamówienia on-line w dziedzinie żywności, promocja i handel żywnością, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej produktów mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów, salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików drobiowych, kotletów wieprzowych, sojowych lub z tofu,
burgerów, hamburgerów, bekonu, flaków, golonki, past spożywczych, steków z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, gotowych produktów z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie
mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składających się
głównie z mięsa lub substytutów mięsa, gotowych produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych, olei
zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych, przypraw, marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, naturalnych lub sztucznych w hurtowniach i punktach,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, administrowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towarów i usług w Internecie, pokazy towarów do celów promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
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działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności, pomoc przy prowadzeniu
franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynku i badania marketingowe, badania w zakresie public
relations, doradztwo reklamowe i marketingowe, organizowanie pokazów w celach handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji
produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi public relations, wynajem automatów sprzedających na karty, wynajem
automatów sprzedających na monety, usługi wynajmu automatów
do sprzedaży, działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej), 41 administrowanie [organizacja] konkursami, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizowanie
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie kwizów, prezentacja nagrań wideo, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony
internetowej, publikowanie materiałów multimedialnych online,
usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki
multimedialnej, 43 dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
usługi w zakresie jedzenia na wynos, kontraktowe usługi w zakresie
żywności, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania
jedzenia i napojów, bary szybkiej obsługi [snack-bary], przygotowywanie posiłków, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, bary, kafeterie [bufety], restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi restauracyjne.

(111) 326373
(220) 2019 05 10
(210) 499605
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) FAMUŁA ZBIGNIEW SPORTICS, Koleczkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZBIGNIEW FAMUŁA KLASYCZNE BUTY
(540)

(531) 09.09.01, 09.09.15, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, skarpety, nakrycia głowy, 35 sprzedaż w sklepach stacjonarnych oraz internetowych następujących
produktów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, środki do pielęgnacji
obuwia, łyżki do butów, szczotki do butów, sznurowadła, prawidła,
paski do spodni, szelki, wkładki do butów, ochraniacze na obuwie,
skarpety, poszetki, torby i teczki, krawaty, muchy, parasole, portfele.
(111) 326374
(220) 2019 05 10
(210) 499607
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Przełam MEATY
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso w puszce [konserwy], mięso
konserwowane, kiełbaski bratwurst, kiełbaski konserwowane, kiełbaski wieprzowe, kiełbasa pepperoni, kiełbaski do hotdogów, kiełbasy wędzone, kiełbaski w cieście, frankfurterki, mortadela, chorizo
[kiełbasa hiszpańska], kabanosy, kaszanka, pastrami, salami, surowe
kiełbasy, szaszłyki, wędliny, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], cielęcina, drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, szpik
kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, klopsiki drobiowe, kotlety wieprzowe, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery
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mięsne, bekon, flaki, golonka, hamburgery, krokiety, mięso pokrojone w plastry, gulasze, mielonki (konserwy), przyrządzone mięso konserwowe w puszce, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, konserwy mięsne, pasztety, pasztet z wątróbki, pasty spożywcze
wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), podroby, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne,
paczkowane mięso, przekąski na bazie mięsa, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie
z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa,
steki z mięsa, mięsne nadzienia do ciast, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, konserwy, marynaty, skórki bekonowe,
skwarki, substytuty drobiu, substytuty mięsa, ryby, potrawy rybne,
sashimi, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, pulpety [żywność], przeciery warzywne, sałatki warzywne, sałatki drobiowe, hummus, kiełbaski
wegetariańskie, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krokiety, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, pasztet warzywny,
substytuty mięsa na bazie warzyw, zapiekanki [żywność], buliony
[gotowe], buliony mięsne, ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, koncentraty rosołowe, koncentraty zup, zupy, osłonki
kiełbas, naturalne lub sztuczne, skwarki, smalec, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów
spożywczych, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje zwierzęce do celów spożywczych, przekąski na bazie mleka, przekąski
na bazie sera, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie reklam, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi programów lojalnościowych
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, administrowanie konkursami
w celach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing
ukierunkowany, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, promocja sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, umieszczanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości
korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie reklamy,
usługi współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością online, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień online, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług internetowych, administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego dotyczące
tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność,
usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za po-
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mocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za pośrednictwem sieci informatycznych następujących
towarów: mięso, wędliny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty
mięsne, pasty spożywcze, przetworzone produkty mięsne, gotowe
produkty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe posiłki składające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, gotowe produkty
z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze jadalne, kanapki, bułki nadziewane,
dodatki smakowe, przyprawy, marynaty, sosy, skomputeryzowane
zamówienia on-line w dziedzinie żywności, promocja i handel żywnością, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej produktów mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów, salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików drobiowych, kotletów wieprzowych, sojowych lub z tofu,
burgerów, hamburgerów, bekonu, flaków, golonki, past spożywczych, steków z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, gotowych produktów z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie
mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składających się
głównie z mięsa lub substytutów mięsa, gotowych produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych, olei
zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych, przypraw, marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, naturalnych lub sztucznych w hurtowniach i punktach,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, administrowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towarów i usług w Internecie, pokazy towarów do celów promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności, pomoc przy prowadzeniu
franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynku i badania marketingowe, badania w zakresie public
relations, doradztwo reklamowe i marketingowe, organizowanie pokazów w celach handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji
produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi public relations, wynajem automatów sprzedających na karty, wynajem
automatów sprzedających na monety, usługi wynajmu automatów
do sprzedaży, działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej), 41 administrowanie [organizacja] konkursami, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizowanie
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie kwizów, prezentacja nagrań wideo, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony
internetowej, publikowanie materiałów multimedialnych online,
usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki
multimedialnej.

(111) 326375
(220) 2019 05 10
(210) 499608
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEATskrypcja
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso w puszce [konserwy], mięso
konserwowane, kiełbaski bratwurst, kiełbaski konserwowane, kiełbaski wieprzowe, kiełbasa pepperoni, kiełbaski do hotdogów, kiełbasy wędzone, kiełbaski w cieście, frankfurterki, mortadela, chorizo
[kiełbasa hiszpańska], kabanosy, kaszanka, pastrami, salami, surowe
kiełbasy, szaszłyki, wędliny, szynka, szynka surowa podsuszana [pro-
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sciutto], cielęcina, drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, szpik
kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, klopsiki drobiowe, kotlety wieprzowe, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery
mięsne, bekon, flaki, golonka, hamburgery, krokiety, mięso pokrojone w plastry, gulasze, mielonki (konserwy), przyrządzone mięso konserwowe w puszce, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, konserwy mięsne, pasztety, pasztet z wątróbki, pasty spożywcze
wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), podroby, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne,
paczkowane mięso, przekąski na bazie mięsa, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie
z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa,
steki z mięsa, mięsne nadzienia do ciast, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, konserwy, marynaty, skórki bekonowe,
skwarki, substytuty drobiu, substytuty mięsa, ryby, potrawy rybne,
sashimi, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, pulpety [żywność], przeciery warzywne, sałatki warzywne, sałatki drobiowe, hummus, kiełbaski
wegetariańskie, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krokiety, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, pasztet warzywny,
substytuty mięsa na bazie warzyw, zapiekanki [żywność], buliony
[gotowe], buliony mięsne, ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, koncentraty rosołowe, koncentraty zup, zupy, osłonki
kiełbas, naturalne lub sztuczne, skwarki, smalec, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów
spożywczych, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje zwierzęce do celów spożywczych, przekąski na bazie mleka, przekąski
na bazie sera, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie reklam, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi programów lojalnościowych
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, administrowanie konkursami
w celach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing
ukierunkowany, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, promocja sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, umieszczanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości
korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie reklamy,
usługi współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością online, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień online, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług internetowych, administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego dotyczące
tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność,
usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprze-
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daży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za pośrednictwem sieci informatycznych następujących
towarów: mięso, wędliny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty
mięsne, pasty spożywcze, przetworzone produkty mięsne, gotowe
produkty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe posiłki składające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, gotowe produkty
z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze jadalne, kanapki, bułki nadziewane,
dodatki smakowe, przyprawy, marynaty, sosy, skomputeryzowane
zamówienia on-line w dziedzinie żywności, promocja i handel żywnością, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej produktów mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów, salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików drobiowych, kotletów wieprzowych, sojowych lub z tofu,
burgerów, hamburgerów, bekonu, flaków, golonki, past spożywczych, steków z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, gotowych produktów z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie
mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składających się
głównie z mięsa lub substytutów mięsa, gotowych produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych, olei
zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych, przypraw, marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, naturalnych lub sztucznych w hurtowniach i punktach,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, administrowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towarów i usług w Internecie, pokazy towarów do celów promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności, pomoc przy prowadzeniu
franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynku i badania marketingowe, badania w zakresie public
relations, doradztwo reklamowe i marketingowe, organizowanie pokazów w celach handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji
produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi public relations, wynajem automatów sprzedających na karty, wynajem
automatów sprzedających na monety, usługi wynajmu automatów
do sprzedaży, działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej), 39 dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dzielenie
na części i przepakowywanie towarów, logistyka transportu, pakowanie produktów spożywczych, pakowanie żywności, pakowanie
towarów, pakowanie prezentów, usługi składowania towarów, pakowanie produktów, usługi pakowania, usługi doradcze związane
z przepakowywaniem towarów, usługi przechowywania w chłodniach, usługi przechowywania żywności, składowanie towarów, wypożyczanie chłodni, napełnianie automatów sprzedających, 41 administrowanie [organizacja] konkursami, organizacja kwizów, gier
i zawodów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych
lub rozrywkowych], organizowanie konkursów za pośrednictwem
Internetu, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie kwizów, prezentacja nagrań wideo, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, publikowanie materiałów
multimedialnych online, usługi publikowania cyfrowych materiałów
wideo, audio i rozrywki multimedialnej.

(111) 326376
(151) 2019 11 15

(220) 2019 05 10
(441) 2019 07 22

(210) 499612
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(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEATPOINTY
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, automaty sprzedające chłodnicze, automaty sprzedające na żetony, automaty sprzedające uruchamiane monetami, dystrybutory automatyczne, 29 mięso i wędliny,
mięso w puszce [konserwy], mięso konserwowane, kiełbaski bratwurst, kiełbaski konserwowane, kiełbaski wieprzowe, kiełbasa pepperoni, kiełbaski do hotdogów, kiełbasy wędzone, kiełbaski w cieście, frankfurterki, mortadela, chorizo [kiełbasa hiszpańska],
kabanosy, kaszanka, pastrami, salami, surowe kiełbasy, szaszłyki, wędliny, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], cielęcina,
drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina, szpik kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, klopsiki drobiowe, kotlety wieprzowe, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery mięsne, bekon, flaki,
golonka, hamburgery, krokiety, mięso pokrojone w plastry, gulasze,
mielonki (konserwy), przyrządzone mięso konserwowe w puszce,
konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, konserwy mięsne, pasztety, pasztet z wątróbki, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), podroby, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne, paczkowane mięso, przekąski
na bazie mięsa, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki składające
się głównie z substytutów mięsa, steki z mięsa, mięsne nadzienia
do ciast, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne,
konserwy, marynaty, skórki bekonowe, skwarki, substytuty drobiu,
substytuty mięsa, ryby, potrawy rybne, sashimi, przekąski na bazie
orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie mięsa, przekąski
na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, pulpety [żywność], przeciery warzywne, sałatki warzywne, sałatki drobiowe, hummus, kiełbaski wegetariańskie, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety sojowe,
kotlety z tofu, krokiety, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, pasztet warzywny, substytuty mięsa na bazie warzyw,
zapiekanki [żywność], buliony [gotowe], buliony mięsne, ekstrakty
do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, koncentraty rosołowe,
koncentraty zup, zupy, osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne,
skwarki, smalec, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze
jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje zwierzęce do celów spożywczych,
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, 35 dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja reklam
i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity,
rozpowszechnianie reklam, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji,
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach
reklamowych, administrowanie konkursami w celach reklamowych,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, informacja marketingowa, kampanie marketingowe,
marketing dotyczący promocji, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing ukierunkowany, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach
reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych,
promocja sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, publikowanie
materiałów i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, umieszczanie
reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki,
usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie reklamy, usługi współpracy z blogerami, usługi
zarządzania społecznością online, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie
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zamówień online, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług
internetowych, administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
żywność, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za pośrednictwem sieci informatycznych następujących
towarów: mięso, wędliny, kiełbasy, pasztety, konserwy, produkty
mięsne, pasty spożywcze, przetworzone produkty mięsne, gotowe
produkty z mięsa, przekąski na bazie mięsa, gotowe posiłki składające się z mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, gotowe produkty
z warzyw, buliony, zupy, tłuszcze jadalne, kanapki, bułki nadziewane,
dodatki smakowe, przyprawy, marynaty, sosy, skomputeryzowane
zamówienia on-line w dziedzinie żywności, promocja i handel żywnością, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej produktów mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów, salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików drobiowych, kotletów wieprzowych, sojowych lub z tofu,
burgerów, hamburgerów, bekonu, flaków, golonki, past spożywczych, steków z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, gotowych produktów z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie
mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składających się
głównie z mięsa lub substytutów mięsa, gotowych produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych, olei
zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych, przypraw, marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, naturalnych lub sztucznych w hurtowniach i punktach,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, administrowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towarów i usług w Internecie, pokazy towarów do celów promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności, pomoc przy prowadzeniu
franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynku i badania marketingowe, badania w zakresie public
relations, doradztwo reklamowe i marketingowe, organizowanie pokazów w celach handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji
produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi public relations, wynajem automatów sprzedających na karty, wynajem
automatów sprzedających na monety, usługi wynajmu automatów
do sprzedaży, działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej), 41 administrowanie [organizacja] konkursami, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizowanie
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie kwizów, prezentacja nagrań wideo, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony
internetowej, publikowanie materiałów multimedialnych online,
usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki
multimedialnej.
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(111) 326377
(220) 2019 05 11
(210) 499622
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 22
(732) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowny)
(540) S T A R
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, ambulanse
[karetki pogotowia], amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, aparaty, maszyny i urządzenia aeronautyczne, autokary, autonomiczne pojazdy podwodne do badania dna morskiego, bagażniki do pojazdów, bagażniki
na narty do samochodów, balony na gorące powietrze, barki [łodzie],
betoniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki,
błotniki do rowerów, bolce do masek samochodowych, bosaki, bufory do taboru kolejowego, ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia
naczep, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki, ciężarówki z wbudowanym dźwigiem, czopy osi pojazdów, deskorolki elektryczne, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do spacerówek, dopasowane pokrowce
na nóżki do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki
do wózków dziecięcych głębokich, dopasowane pokrowce na nóżki
do wózków spacerowych, drążki skrętne do pojazdów, drezyny, drony cywilne, drony dostawcze, drony wojskowe, drony wyposażone
w kamerę, drzewce do statków, drzwi do pojazdów, dulki [do wioseł], dzwonki do rowerów, dżojstiki do pojazdów, fotele wyrzucane
do statków powietrznych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], furgony [pojazdy], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów
[taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów,
harmonie do autobusów przegubowych, helikoptery, helikoptery
z kamerą, hulajnogi (pojazdy), iluminatory [bulaje], jachty, kadłuby
statków, kanu, kesony [pojazdy], kierownice do motocykli, kierownice do rowerów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów,
klaksony do pojazdów, klatki transportowe, klipsy przystosowane
do mocowania części samochodowych do nadwozi, knagi, zaciski żeglarskie, kolce do opon, kolejki linowo-terenowe, koła do pojazdów
lądowych, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, kołpaki, kominy
do lokomotyw, kominy do statków, kontenery przechylne, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korby rowerowe,
korki do zbiorników paliwa w pojazdach, korpusy opon, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy],
lokomotywy, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do motocykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy
rowerowe, łaty do opon, łodzie, łoża silnika do pojazdów lądowych,
maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, maszty do łodzi,
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe [części wagonów kolejowych], miejsca leżące [do spania]
w pojazdach, monocykle elektryczne, moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, motocykle, motorowery, nadwozia pojazdów,
nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, napinacze do szprych do kół, nóżki do rowerów, nóżki motocyklowe, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół
kolejowych, obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, odbijacze do statków,
okładziny hamulcowe do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów,
opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony
pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, opony rowerowe, osie
pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, ożebrowania
statków [wręgi, ramy wręgowe], pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, pedały do rowerów, piankowe wkładki do opon, piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, pochylnie dla statków, podnośniki ścianki tylnej skrzyni
ładunkowej [części pojazdów lądowych], poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia
do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [skutery] śnieżne,
pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub
kolejową, pojazdy do poruszania się po wodzie, pojazdy elektryczne,
pojazdy lotnicze, pojazdy opancerzone, pojazdy szynowe, pojazdy
zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce
na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce
na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na siodełka motocyklowe, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia wózków dziecięcych, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów,
pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], pontony, popielniczki
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do pojazdów, promy, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery],
przyczepki rowerowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy do przewożenia rowerów, przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy turystyczne
mieszkalne, ramy do motocykli, ramy do rowerów, resory [sprężyny]
zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe,
rowery, rowery elektryczne, rowery trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów, sakwy przystosowane do motocykli, sakwy rowerowe, samochody, samochody (amortyzatory do-),
samochody autonomiczne, samochody bez kierowcy [samochody
autonomiczne], samochody holownicze [pomocy drogowej], samochody kempingowe, samochody sportowe, samochody wyścigowe,
samoloty amfibie, sanie ratownicze, sanki do jazdy na stojąco, siatki
bagażowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do motocykli,
silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne
do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, siodełka do motocykli, siodełka rowerowe, skrzynie biegów do pojazdów
lądowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych, inne
niż do silników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, skutery inwalidzkie, skutery wyposażone w silnik, spadochrony, spojlery
do pojazdów, sprzęgi wagonów kolejowych, sprzęgła do pojazdów
lądowych, statki kosmiczne, sterowce, stery, 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, ślizgacz, śmieciarki,
śruby napędowe do łodzi, tabor kolejki linowej naziemnej, tapicerka
do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, torby przystosowane
do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacerowych, tramwaje, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia i instalacje
do transportu linowego, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia
sprzęgające do pojazdów lądowych, urządzenia sterowe do statków,
urządzenia uwalniające do statków, wagoniki do instalacji transportu
linowego, wagony kolejowe, wagony restauracyjne, wagony sypialne,
wagony-chłodnie [pojazdy kolejowe], wały napędowe do pojazdów
lądowych, wentyle do opon pojazdów, wiatrakowce, wiosła, wiosła
do canoe, wiosła rufowe, wodnosamoloty [hydroplany], wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy, wozy
kopalniane, wozy odlewnicze, wózki dla wędkarzy, wózki do transportu niepełnosprawnych, wózki dziecięce, wózki golfowe [pojazdy], wózki jezdniowe widłowe, wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką,
wózki przechylne, wózki spacerowe dla zwierząt domowych, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, wózki używane do sprzątania, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wózki zwrotne
wagonów kolejowych, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki
do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zdalnie sterowane
pojazdy do inspekcji podwodnych, zderzaki do pojazdów, zderzaki
samochodowe, zestawy narzędzi do naprawy dętek, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów, żurawiki
łodziowe.

(111) 326378
(220) 2019 05 11
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanzaflag
(540)

(210) 499628

(591) biały, granatowy, zielony
(531) 26.03.01, 26.05.01, 26.07.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotki,
prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 326379
(151) 2019 11 05

(220) 2019 05 11
(441) 2019 07 01

(210) 499629
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(732) SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanzabacklit
(540)

(591) biały, granatowy, żółty
(531) 26.03.01, 26.05.01, 26.07.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotki,
prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe reklamy
korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 326380
(220) 2019 05 11
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) SICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanzablockout
(540)

(210) 499631

(591) biały, granatowy, zielony
(531) 26.03.01, 26.05.01, 26.07.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotki,
prospekty, druki, próbki, wzorniki, reklama za pośrednictwem Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy prasowe, reklamy korespondencyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 326381
(220) 2019 05 12
(210) 499635
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 01
(732) OPTITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPTITRANS
(510), (511) 39 transport, transport drogowy, transport towarów,
transport autobusowy, transport pasażerski, organizowanie transportu, rezerwacja transportu, rezerwowanie transportu, logistyka
transportu, maklerstwo transportowe, usługi transportowe, strzeżony transport towarów, transport lądowy pasażerów, transport
podróżnych samochodem, transport lądowy osób, transport lądowy
podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport i składowanie,
transport drogowy podróżnych, transport pasażerów mikrobusem,
transport drogowy ładunków, wynajmowanie transportu drogowego, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu
towarów, organizowanie transportu powietrznego, usługi transportu pojazdami, organizowanie transportu pasażerskiego, usługi
transportu drogowego, wypożyczanie środków transportu, usługi
transportu autobusami, usługi transportu mikrobusami, usługi pośrednictwa transportowego, wynajem pojazdów transportowych,
transport i dostawy towarów, transport pasażerów i ładunków, transport i składowanie towarów, usługi pomocy drogowej, transport
osób drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądowym, transport
ładunku drogą lądową, usługi transportu pojazdami silnikowymi organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego, czarterowanie pojazdów do transportu, dostarczanie informacji dotyczących
transportu, usługi transportu drogowego ładunków, organizowanie
transportu powietrznego ładunków, organizowanie transportu morskiego towarów, organizowanie transportu i podróży, pakowanie
towarów podczas transportu, usługi transportu samochodami silnikowymi, magazynowanie ładunku przed transportem, usługi agencji
transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, transport pasażerów i ich bagażu, dystrybucja towarów drogą lądową,
transport pojazdami do ciężkich ładunków, transport towarów w warunkach chłodniczych, odbiór, transport i dostawa towarów, usługi
transportu pasażerskiego drogą lądową, organizowanie wynajmu
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wszelkich środków transportu, kontrola towarów przeznaczonych
do transportu, usługi transportu drogowego dla pasażerów, udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, organizowanie transportu
dla pasażerów biznesowych, usługi w zakresie transportu drogowego, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usługi w zakresie
organizowania transportu, usługi doradcze związane z transportem,
usługi informacyjne związane z transportem, skomputeryzowane
planowanie związane z transportem, wynajem pojazdów transportowych na umowę, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu jako informacje dotyczące transportu,
usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania, usługi w zakresie
organizowania transportu podróżnych, udostępnianie danych związanych z metodami transportu, zapewnianie wynajętych pojazdów
do transportu pasażerów, świadczenie skomputeryzowanych usług
doradztwa dotyczących transportu, usługi w zakresie organizowania
transportu drogowego, usługi w zakresie transportu samochodami
ciężarowymi, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, udzielanie
informacji na temat transportu samochodowego, usługi doradcze
związane z transportem towarów, usługi doradcze związane z transportem drogowym, usługi informacyjne związane z transportem
towarów, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną,
usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych,
usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, usługi
w zakresie udostępniania informacji dotyczących transportu, usługi
w zakresie transportu drogowego dla osób, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu towarów, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, usługi w zakresie dostarczania informacji
dotyczących transportu samochodowego, organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, morską oraz koleją, usługi biur
podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, holowanie i transport samochodów w ramach usług pomocy drogowej,
transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną i wodną, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie i świadczenie usług transportowych
drogą lądową, morską i powietrzną, usługi transportowe i dostawa
drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, spedycja, usługi
spedycji, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów
drogą powietrzną, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku drogą morską, spedycja towarów drogą lądową, usługi agencji
spedycji towarów, usługi spedycji ładunku drogą powietrzną, usługi
spedycji ładunku drogą lądową, spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, usługi w zakresie spedycji towarów, magazynowanie,
informacja o magazynowaniu, usługi związane z magazynowaniem
towarów, przewożenie, przewóz towarów, przewóz ładunków, usługi
przewozu, usługi przewoźnika, fracht jako przewóz towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi przewozu ładunków, usługi
przewozowe towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi
frachtowe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe, udzielanie
informacji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania jako informacja o transporcie, fracht, załadunek frachtu, pośrednictwo frachtowe,
usługi frachtu lądowego, usługi agencji frachtowych, obsługa ładunków i usługi frachtowe, usługi w zakresie cargo i frachtu.

(111) 326382
(220) 2019 05 12
(151) 2019 10 14
(441) 2019 06 24
(732) VANOOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vanooki
(540)

(531) 27.05.01

(210) 499637
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(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, piżamy, rękawiczki,
szaliki, skarpetki.

(111) 326383
(220) 2019 05 12
(210) 499638
(151) 2019 11 20
(441) 2019 06 24
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KOSOWIE
LACKIM, Kosów Lacki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSM KOSÓW od 1926
(540)

(591) biały, żółty, niebieski
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 produkty serowarskie, ser żółty, ser miękki, ser twarogowy, przetworzony ser, ser pleśniowy, ser śmietankowy, starty
ser, ser cheddar, ser wędzony, ser twardy, ser mieszany, ser owczy,
biały ser, sery dojrzewające, sery topione, serek mascarpone, fondue
serowe, dipy serowe, mieszanki serowe, paluszki serowe, ser z ziołami, ser z przyprawami, ser z mleka koziego, ser o niskiej zawartości
tłuszczu, mleko, mleko zsiadłe, kwaśne mleko, mleko zagęszczone,
mleko skondensowane, mleko odtłuszczone, mleko krowie, mleko
organiczne, mleko owcze, mleko kozie, koktajle mleczne, napoje
mleczne, produkty mleczne, mleko w proszku, kefir, napoje mleczne
aromatyzowane, zabielacze mleczne do napojów, napoje z produktów mlecznych, śmietana w proszku, twaróg, przetwory twarożkowe, ser typu twarogowego, biały miękki ser twarogowy, śmietana,
śmietana tłusta, kwaśna śmietana, śmietana kremówka do ubijania,
śmietanka do kawy w proszku, maślanka, masło, koncentrat masła,
masło mieszane, masło czosnkowe, masło z ziołami, wyroby z masła,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów serowowarskich, serów żółtych, serów miękkich, serów twarogowych, przetworzonych
serów, serów pleśniowych, serów śmietankowych, startych serów,
serów cheddar, serów wędzonych, serów twardych, serów mieszanych, serów owczych, białych serów, serów dojrzewających, serów
topionych, serów mascarpone, fondue serowych, dipów serowych,
mieszanek serowych, paluszków serowych, serów z ziołami, serów
z przyprawami, serów z mleka koziego, serów o niskiej zawartości
tłuszczu, mleka, mleka zsiadłego, kwaśnego mleka, mleka zagęszczonego, mleka skondensowanego, mleka odtłuszczonego, mleka
krowiego, mleka organicznego, mleka owczego, mleka koziego, koktajli mlecznych, napojów mlecznych, produktów mlecznych, mleka
w proszku, kefirów, napojów mlecznych aromatyzowanych, zabielaczy mlecznych do napojów, napojów z produktów mlecznych,
śmietany w proszku, twarogów, przetworów twarożkowych, serów
typu twarogowego, białych miękkich serów twarogowych, śmietany,
śmietany tłustej, kwaśnej śmietany, śmietany kremówki do ubijania,
śmietanki do kawy w proszku, maślanek, masła, koncentratów masła,
masła mieszanego, masła czosnkowego, masła z ziołami, wyrobów
z masła.
(111) 326384
(220) 2019 05 12
(210) 499639
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 01
(732) WASYLUK TOMASZ TOPTECH SYSTEMY ZNAKOWANIA
TRWAŁEGO, Nowa Sól (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOPTECH
(510), (511) 7 maszyny do obróbki metalu, obrabiarki do obróbki
metalu, frezarki do obróbki metalu, dłutownice do obróbki metalu, maszyny do obróbki skrawaniem metali, roboty przemysłowe
do obróbki metali, zrobotyzowane mechanizmy do obróbki metalu,
maszyny do tłoczenia, maszyny do znakowania, urządzenia do znakowania, części maszyn do znakowania, części urządzeń do znakowania, metalowe części do maszyn do tłoczenia, metalowe części
urządzeń do tłoczenia, 16 datowniki, pieczątki datujące, datowniki
do kasowania znaczków pocztowych, numeratory, pieczątki nume-
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ratory, stemple do znakowania, stemple do pieczętowania, pieczęcie
stemple, kasetki na stemple, matryce, 40 obróbka mechaniczna metalu, wytłaczanie znaków, tłoczenie metali grawerowanie form, usługi formowania na zamówienie, produkcja na zamówienie form stosowanych w przemyśle, grawerowanie matryc, grawerowanie, obróbka
metalurgiczna, kształtowanie metalu, wytłaczanie metalu, cieplna
obróbka metali, usługi w zakresie obróbki metalu kształtowanie elementów metalowych, formowanie metali na zimno, grawerowanie
laserowe, usługi trasowania laserem, kucie artykułów metalowych
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, usługi spawalnicze, obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych,
produkcja na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych,
budowanie maszyn na zamówienie, udzielanie informacji związanych z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych, informacje o obróbce materiałów.

(111) 326385
(220) 2019 05 12
(210) 499641
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 01
(732) WASYLUK TOMASZ TOPTECH SYSTEMY ZNAKOWANIA
TRWAŁEGO, Nowa Sól (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPTECH
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 maszyny do obróbki metalu, obrabiarki do obróbki
metalu, frezarki do obróbki metalu, dłutownice do obróbki metalu, maszyny do obróbki skrawaniem metali, roboty przemysłowe
do obróbki metali, zrobotyzowane mechanizmy do obróbki metalu,
maszyny do tłoczenia, maszyny do znakowania, urządzenia do znakowania, części maszyn do znakowania, części urządzeń do znakowania, metalowe części do maszyn do tłoczenia, metalowe części
urządzeń do tłoczenia, 16 datowniki, pieczątki datujące, datowniki
do kasowania znaczków pocztowych, numeratory, pieczątki numeratory, stemple do znakowania, stemple do pieczętowania, pieczęcie
stemple, kasetki na stemple, matryce, 40 obróbka mechaniczna metalu, wytłaczanie znaków, tłoczenie metali grawerowanie form, usługi formowania na zamówienie, produkcja na zamówienie form stosowanych w przemyśle, grawerowanie matryc, grawerowanie, obróbka
metalurgiczna, kształtowanie metalu, wytłaczanie metalu, cieplna
obróbka metali, usługi w zakresie obróbki metalu kształtowanie elementów metalowych, formowanie metali na zimno, grawerowanie
laserowe, usługi trasowania laserem, kucie artykułów metalowych
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, usługi spawalnicze, obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych,
produkcja na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych,
budowanie maszyn na zamówienie, udzielanie informacji związanych z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych, informacje o obróbce materiałów.
(111) 326386
(220) 2019 05 12
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 01
(732) OPTITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTITRANS
(540)

(210) 499644

(591) niebieski, czerwony
(531) 24.15.21, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, transport drogowy, transport towarów,
transport autobusowy, transport pasażerski, organizowanie transportu, rezerwacja transportu, rezerwowanie transportu, logistyka
transportu, maklerstwo transportowe, usługi transportowe, strzeżony transport towarów, transport lądowy pasażerów, transport
podróżnych samochodem, transport lądowy osób, transport lądowy
podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport i składowanie,
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transport drogowy podróżnych, transport pasażerów mikrobusem,
transport drogowy ładunków, wynajmowanie transportu drogowego, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu
towarów, organizowanie transportu powietrznego, usługi transportu pojazdami, organizowanie transportu pasażerskiego, usługi
transportu drogowego, wypożyczanie środków transportu, usługi
transportu autobusami, usługi transportu mikrobusami, usługi pośrednictwa transportowego, wynajem pojazdów transportowych,
transport i dostawy towarów, transport pasażerów i ładunków, transport i składowanie towarów, usługi pomocy drogowej, transport
osób drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądowym, transport
ładunku drogą lądową, usługi transportu pojazdami silnikowymi organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego, czarterowanie pojazdów do transportu, dostarczanie informacji dotyczących
transportu, usługi transportu drogowego ładunków, organizowanie
transportu powietrznego ładunków, organizowanie transportu morskiego towarów, organizowanie transportu i podróży, pakowanie
towarów podczas transportu, usługi transportu samochodami silnikowymi, magazynowanie ładunku przed transportem, usługi agencji
transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, transport pasażerów i ich bagażu, dystrybucja towarów drogą lądową,
transport pojazdami do ciężkich ładunków, transport towarów w warunkach chłodniczych, odbiór, transport i dostawa towarów, usługi
transportu pasażerskiego drogą lądową, organizowanie wynajmu
wszelkich środków transportu, kontrola towarów przeznaczonych
do transportu, usługi transportu drogowego dla pasażerów, udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku, organizowanie transportu
dla pasażerów biznesowych, usługi w zakresie transportu drogowego, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usługi w zakresie
organizowania transportu, usługi doradcze związane z transportem,
usługi informacyjne związane z transportem, skomputeryzowane
planowanie związane z transportem, wynajem pojazdów transportowych na umowę, usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu jako informacje dotyczące transportu,
usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania, usługi w zakresie
organizowania transportu podróżnych, udostępnianie danych związanych z metodami transportu, zapewnianie wynajętych pojazdów
do transportu pasażerów, świadczenie skomputeryzowanych usług
doradztwa dotyczących transportu, usługi w zakresie organizowania
transportu drogowego, usługi w zakresie transportu samochodami
ciężarowymi, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, udzielanie
informacji na temat transportu samochodowego, usługi doradcze
związane z transportem towarów, usługi doradcze związane z transportem drogowym, usługi informacyjne związane z transportem
towarów, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną,
usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych,
usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, usługi
w zakresie udostępniania informacji dotyczących transportu, usługi
w zakresie transportu drogowego dla osób, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu towarów, usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, usługi w zakresie dostarczania informacji
dotyczących transportu samochodowego, organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, morską oraz koleją, usługi biur
podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, holowanie i transport samochodów w ramach usług pomocy drogowej,
transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną i wodną, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie i świadczenie usług transportowych
drogą lądową, morską i powietrzną, usługi transportowe i dostawa
drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, spedycja, usługi
spedycji, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów
drogą powietrzną, spedycja ładunków drogą morską, spedycja ładunku drogą morską, spedycja towarów drogą lądową, usługi agencji
spedycji towarów, usługi spedycji ładunku drogą powietrzną, usługi
spedycji ładunku drogą lądową, spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, usługi w zakresie spedycji towarów, magazynowanie,
informacja o magazynowaniu, usługi związane z magazynowaniem
towarów, przewożenie, przewóz towarów, przewóz ładunków, usługi
przewozu, usługi przewoźnika, fracht jako przewóz towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi przewozu ładunków, usługi
przewozowe towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi
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frachtowe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe, udzielanie
informacji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania jako informacja o transporcie, fracht, załadunek frachtu, pośrednictwo frachtowe,
usługi frachtu lądowego, usługi agencji frachtowych, obsługa ładunków i usługi frachtowe, usługi w zakresie cargo i frachtu.

(111) 326387
(220) 2019 05 12
(210) 499645
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 01
(732) TUMITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TUMITO
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, monitorowanie
poziomu sprzedaży dla osób trzecich, promowanie sprzedaży usług
na rzecz osób trzecich poprzez przygotowywanie reklam, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone
poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników
uprzywilejowanych, administrowanie programami motywacyjnymi
w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie
punktów premiowych za używanie kart kredytowych, reklama i usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy, usługi doradcze dotyczące
reklamy, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi reklamowe
i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie
reklamy cyfrowej, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe,
w szczególności w zakresie promocji towarów, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, udostępnianie
online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi
osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla
klientów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat sprzedaży samochodów, usługi pośrednictwa i doradztwa
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
reklamy online, usługi przetwarzania danych online, publikowanie
materiałów reklamowych online, świadczenie usług porównania
cen online, usługi w zakresie zamówień online, usługi reklamowe
i marketingowe online, usługi przetwarzania danych w trybie online,
świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób
trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, badania i analizy rynkowe, analizy badań rynkowych,
skomputeryzowane badania rynkowe, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, interpretacja danych dotyczących badań rynku, badania rynku do celów reklamowych, usługi w zakresie badania
rynku, udzielanie informacji dotyczących badań rynkowych, prezentacje towarów i usług, notowania cenowe towarów lub usług, promowanie towarów i usług osób trzecich, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, marketing towarów i usług na rzecz innych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, prezentacja firm
oraz ich towarów i usług w Internecie, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni
reklamowej on-line, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,
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udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowych w internecie na potrzeby ogłoszeń
o pracę.

(111) 326388
(220) 2019 05 12
(210) 499649
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 01
(732) TUMITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TuMiTo
(540)

(591) fioletowy
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, monitorowanie
poziomu sprzedaży dla osób trzecich, promowanie sprzedaży usług
na rzecz osób trzecich poprzez przygotowywanie reklam, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone
poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników
uprzywilejowanych, administrowanie programami motywacyjnymi
w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie
punktów premiowych za używanie kart kredytowych, reklama i usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy, usługi doradcze dotyczące
reklamy, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi reklamowe
i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie
reklamy cyfrowej, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe,
w szczególności w zakresie promocji towarów, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, udostępnianie
online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi
osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla
klientów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat sprzedaży samochodów, usługi pośrednictwa i doradztwa
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
reklamy online, usługi przetwarzania danych online, publikowanie
materiałów reklamowych online, świadczenie usług porównania
cen online, usługi w zakresie zamówień online, usługi reklamowe
i marketingowe online, usługi przetwarzania danych w trybie online,
świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób
trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, badania i analizy rynkowe, analizy badań rynkowych,
skomputeryzowane badania rynkowe, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, interpretacja danych dotyczących badań rynku, badania rynku do celów reklamowych, usługi w zakresie badania
rynku, udzielanie informacji dotyczących badań rynkowych, prezentacje towarów i usług, notowania cenowe towarów lub usług, promowanie towarów i usług osób trzecich, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, marketing towarów i usług na rzecz innych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, prezentacja firm
oraz ich towarów i usług w Internecie, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,

115

wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni
reklamowej on-line, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,
udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowych w internecie na potrzeby ogłoszeń
o pracę.

(111) 326389
(220) 2019 05 13
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 22
(732) AB LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lintero AB LOGIC COMERCIAL FLOORING
(540)

(210) 499651

(531) 27.05.01, 26.11.12, 26.04.01
(510), (511) 19 parkiety, deski podłogowe, podłogi niemetalowe,
podłogowe płyty parkietowe, nadproża niemetalowe, 27 dywany
i wykładziny podłogowe, 39 magazynowanie, wynajem magazynów,
pakowanie produktów i towarów, przewóz samochodami ciężarowymi pośrednictwo w transporcie, przewożenie ładunków, usługi kurierskim.
(111) 326390
(220) 2019 05 13
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) Allegro MicroSystems, LLC, Manchester (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLEGRO microsystems
(540)

(210) 499656

(531) 25.07.03, 26.01.03, 26.01.24, 27.05.01
(510), (511) 9 układy scalone i ich elementy konstrukcyjne, 42 projektowanie układów scalonych i ich elementów konstrukcyjnych.
(111) 326391
(220) 2019 05 13
(210) 499658
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 22
(732) ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alumast
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, budowlane elementy
konstrukcyjne z metalu, barierki bezpieczeństwa z metalu, konstrukcje metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, maszty [słupy] metalowe, ogrodzenia metalowe,
okucia metalowe, metalowe podziałki [przegrody], podpory metalowe, słupy metalowe, słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy linii elektrycznych metalowe, słupy telegraficzne, metalowe, ramy budowlane metalowe, banery reklamowe metalowe [konstrukcje], złączki rur
metalowe, metalowe drobne wyroby, rury i rurki metalowe, szyldy
metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, listwy metalowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe maszty flagowe, metalowe maszty
flagowe do trzymania w rękach, napinacze taśm metalowych [zaciski
naprężające], napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], zaci-
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ski do naprężania, nasadki na liny [chomątka] metalowe, rolki, bloki
metalowe [inne niż do maszyn], szkielety metalowe [budownictwo],
tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, nieświecące i niemechaniczne metalowe znaki, znaki drogowe nieświecące i niemechaniczne metalowe, 9 znaki świecące, znaki podświetlone, znaki fotoluminescencyjne, znaki świetlne, znaki nawigacyjne
świetlne, podświetlane znaki reklamowe, szyldy [znaki] świecące,
światła ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], znaki drogowe świecące
lub mechaniczne, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, elektroluminescencyjne panele wyświetlające, elektroniczne panele wskaźnikowe, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, elektroniczne
tablice wskaźnikowe, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne wyświetlacze reklam, elektryczne oznakowania, wyświetlacze, przewody elektryczne, przewody zasilające, osłony do gniazdek elektrycznych, gniazdka elektryczne, urządzenia do ładowania,
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ładowarki
dla akumulatorów, elektryczne regulatory ładowania, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, nadajniki bezprzewodowe, routery
bezprzewodowe, urządzenia do transmisji, maszty [anteny bezprzewodowe], bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania
i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych,
elektronicznych i mechanicznych, urządzenia pomiarowe, urządzenia liczące, urządzenia sterujące oświetleniem, elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia monitorujące, elektryczne,
urządzenia elektroniczne do monitoringu, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do przetwarzania danych, elektryczne
urządzenia kontrolno-sterujące, urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, wskaźniki świetlne do urządzeń telekomunikacyjnych, urządzenia nawigacyjne
dla pojazdów [komputery pokładowe], elektroniczne urządzenia
i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, 11 elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe, lampiony
elektryczne, lampy bezpieczeństwa LED, lampy do bezpiecznego
oświetlenia, lampy oświetleniowe, lampy elektryczne, lampy LED,
obudowy do lamp, szkła do lamp, lampy (urządzenia oświetleniowe),
latarnie oświetleniowe, osłony do lamp, osłony do latarni, oprawy
oświetleniowe, oświetlenie elektryczne, podstawy lamp, rzutniki światła, stojaki do lamp, świecące numery na domy, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED],
urządzenia i instalacje oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, 19 materiały budowlane niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, konstrukcje przenośne niemetalowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe,
konstrukcje budowlane niemetalowe, maszty [słupy] niemetalowe,
ogrodzenia niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, podpory
niemetalowe, słupy niemetalowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy cementowe, słupy
niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy telegraficzne
niemetalowe, ramy budowlane niemetalowe, banery reklamowe
niemetalowe [konstrukcje], rury sztywne niemetalowe, niemetalowe
szyldy na reklamy, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe,
listwy niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, maszty
flagowe niemetalowe, niemetalowe szkielety konstrukcji budowlane, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, znaki drogowe niemetalowe,
nieświecące, niemechaniczne, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi
przetwarzania danych, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, reklama i usługi reklamowe, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
reklama zewnętrzna, reklama banerowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, materiałów budowlanych, konstrukcji budowlanych, materiałów kon-
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strukcyjnych, barierek bezpieczeństwa, masztów, słupów, szyldów,
banerów reklamowych, tablic ogłoszeniowych i informacyjnych, metalowych drobnych wyrobów, rur, rurek, konstrukcji reklamowych,
reklam, drogowych świateł sygnalizacyjnych, sygnalizacji świetlnej
lub mechanicznej, znaków, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i mechanicznej, przewodów, urządzeń do ładowania akumulatorów, stacji ładowania do pojazdów, urządzeń do transmisji, urządzeń
do monitorowania, urządzeń pomiarowych, urządzeń sterujących
i monitorujących, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych, urządzeń nawigacyjnych,
urządzeń i instalacji oświetleniowych, lamp, lamp drogowych, części
do lamp, żarówek, stojaków wystawowych, flag i chorągiewek, materiałów na flagi, tkanin pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.

(111) 326392
(220) 2019 05 13
(210) 499659
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 22
(732) ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wodzisław Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alumast design a safer world
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, budowlane elementy
konstrukcyjne z metalu, barierki bezpieczeństwa z metalu, konstrukcje metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, maszty [słupy] metalowe, ogrodzenia metalowe,
okucia metalowe, metalowe podziałki [przegrody], podpory metalowe, słupy metalowe, słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy linii elektrycznych metalowe, słupy telegraficzne, metalowe, ramy budowlane metalowe, banery reklamowe metalowe [konstrukcje], złączki rur
metalowe, metalowe drobne wyroby, rury i rurki metalowe, szyldy
metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, listwy metalowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe maszty flagowe, metalowe maszty
flagowe do trzymania w rękach, napinacze taśm metalowych [zaciski
naprężające], napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], zaciski do naprężania, nasadki na liny [chomątka] metalowe, rolki, bloki
metalowe [inne niż do maszyn], szkielety metalowe [budownictwo],
tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, nieświecące i niemechaniczne metalowe znaki, znaki drogowe nieświecące i niemechaniczne metalowe, 9 znaki świecące, znaki podświetlone, znaki fotoluminescencyjne, znaki świetlne, znaki nawigacyjne
świetlne, podświetlane znaki reklamowe, szyldy [znaki] świecące,
światła ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], znaki drogowe świecące
lub mechaniczne, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, elektroluminescencyjne panele wyświetlające, elektroniczne panele wskaźnikowe, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, elektroniczne
tablice wskaźnikowe, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne wyświetlacze reklam, elektryczne oznakowania, wyświetlacze, przewody elektryczne, przewody zasilające, osłony do gniazdek elektrycznych, gniazdka elektryczne, urządzenia do ładowania,
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ładowarki
dla akumulatorów, elektryczne regulatory ładowania, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, nadajniki bezprzewodowe, routery
bezprzewodowe, urządzenia do transmisji, maszty [anteny bezprzewodowe], bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania
i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych,
elektronicznych i mechanicznych, urządzenia pomiarowe, urządzenia liczące, urządzenia sterujące oświetleniem, elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia monitorujące, elektryczne,
urządzenia elektroniczne do monitoringu, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do przetwarzania danych, elektryczne
urządzenia kontrolno-sterujące, urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, wskaźniki świetlne do urządzeń telekomunikacyjnych, urządzenia nawigacyjne
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dla pojazdów [komputery pokładowe], elektroniczne urządzenia
i przyrządy do nawigacji i ustalania położenia, 11 elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe, lampiony
elektryczne, lampy bezpieczeństwa LED, lampy do bezpiecznego
oświetlenia, lampy oświetleniowe, lampy elektryczne, lampy LED,
obudowy do lamp, szkła do lamp, lampy (urządzenia oświetleniowe),
latarnie oświetleniowe, osłony do lamp, osłony do latarni, oprawy
oświetleniowe, oświetlenie elektryczne, podstawy lamp, rzutniki światła, stojaki do lamp, świecące numery na domy, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED],
urządzenia i instalacje oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, 19 materiały budowlane niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, konstrukcje przenośne niemetalowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe,
konstrukcje budowlane niemetalowe, maszty [słupy] niemetalowe,
ogrodzenia niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, podpory
niemetalowe, słupy niemetalowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy cementowe, słupy
niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy telegraficzne
niemetalowe, ramy budowlane niemetalowe, banery reklamowe
niemetalowe [konstrukcje], rury sztywne niemetalowe, niemetalowe
szyldy na reklamy, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe,
listwy niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, maszty
flagowe niemetalowe, niemetalowe szkielety konstrukcji budowlane, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, znaki drogowe niemetalowe,
nieświecące, niemechaniczne, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi
przetwarzania danych, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, reklama i usługi reklamowe, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
reklama zewnętrzna, reklama banerowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, materiałów budowlanych, konstrukcji budowlanych, materiałów konstrukcyjnych, barierek bezpieczeństwa, masztów, słupów, szyldów,
banerów reklamowych, tablic ogłoszeniowych i informacyjnych, metalowych drobnych wyrobów, rur, rurek, konstrukcji reklamowych,
reklam, drogowych świateł sygnalizacyjnych, sygnalizacji świetlnej
lub mechanicznej, znaków, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i mechanicznej, przewodów, urządzeń do ładowania akumulatorów, stacji ładowania do pojazdów, urządzeń do transmisji, urządzeń
do monitorowania, urządzeń pomiarowych, urządzeń sterujących
i monitorujących, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych, urządzeń nawigacyjnych,
urządzeń i instalacji oświetleniowych, lamp, lamp drogowych, części
do lamp, żarówek, stojaków wystawowych, flag i chorągiewek, materiałów na flagi, tkanin pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.

(111) 326394
(220) 2019 05 13
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) PREISNER PAWEŁ PREIS, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL PONY
(540)
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(531) 27.05.01, 03.03.01, 03.03.17
(510), (511) 3 kosmetyki, 16 długopisy, notesy, piórniki, pudełka kartonowe, nalepki, naklejki (materiały piśmienne), 21 szczotka do włosów, dzbanki do kawy, butelki.
(111) 326395
(220) 2019 05 13
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) Allegro MicroSystems, LLC, Manchester (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLEGRO microsystems
(540)

(210) 499671

(531) 25.07.03, 26.01.03, 26.01.24, 27.05.02
(510), (511) 42 projektowanie układów scalonych i ich elementów
konstrukcyjnych.
(111) 326396
(220) 2019 05 13
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 22
(732) PREISNER PAWEŁ PREIS, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL PONY by Julia Preisner
(540)

(210) 499673

(111) 326393
(220) 2019 05 13
(210) 499665
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) FUNDACJA ROZWOJU DZIECI IM. JANA AMOSA
KOMEŃSKIEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jakość od początku
(540)

(591) bezowy, czarny, niebieski
(531) 02.05.06, 02.05.27, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 sympozja związane z edukacją, 43 opieka nad dziećmi
w żłobkach.

(591) różowy, niebieski, biały, czarny
(531) 03.03.01, 03.03.17, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 18 czaprak (podkład dla konia pod siodło), derka (okrycie konia), plecak, 25 bryczesy-spodnie jeździeckie, bluza zapinana
na zamek, kurtka letnia-deszczowa, frak, koszula z krótkim rękawem,
koszula z długim rękawem, kaszkiety, skarpety, jaskółka-nakrycie
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wierzchnie dla jeźdźca, podszewki gotowe, plastron-chusta jeździecka, 26 metka z tkanin do znakowania odzieży, kokarda do włosów,
guziki do odzieży.

(111) 326397
(220) 2019 05 13
(210) 499679
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) Realme Mobile Telecommunications (Shenzhen) Co., Ltd.,
Shenzhen (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) realme
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 smartfony, etui na smartfony, folie ochronne dostosowane do smartfonów, pokrowce na smartfony, paski do telefonów
komórkowych, urządzenia bluetooth, mianowicie głośniki, przenośne odtwarzacze multimedialne, urządzenia bluetooth, mianowicie
słuchawki, kamery wideo, kable USB, ładowarki do baterii, mobilne
zasilanie (baterie do ponownego ładowania), żaden z powyższych
towarów nie związany jest z compliance, procesem due diligence
i cyfrowymi usługami paszportowymi, żaden z powyższych towarów
nie związany jest z usługami w zakresie sprawdzania przeszłości i cyfrowymi usługami paszportowymi do weryfikacji tożsamości.
(111) 326398
(220) 2019 05 13
(210) 499683
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) DYNER MARCIN ANDRZEJ FABRYKA NARZĘDZI
MEDYCZNYCH CHIRMED, Rudniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHIRMED
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 7 narzędzia do obróbki plastycznej, tłoczniki, wykrojniki,
matryce, formy wtryskowe, 10 narzędzia medyczne, 40 obróbka szlifiersko-polerska.
(111) 326399
(220) 2019 05 13
(210) 499685
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 29
(732) MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hushspace
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, 19 niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, budki telefoniczne niemetalowe, budynki niemetalowe w postaci kabin, 20 meble, meble biurowe, ekrany [meble] .
(111) 326400
(220) 2019 05 13
(210) 499687
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 29
(732) MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) hush
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, 19 niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, budki telefoniczne niemetalowe, budynki niemetalowe w postaci kabin, 20 meble, meble biurowe, ekrany [meble] .
(111) 326401
(220) 2019 04 09
(210) 498472
(151) 2020 01 24
(441) 2019 09 23
(732) BERLIN-CHEMIE / MENARINI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALB AKADEMIA LECZENIA BÓLU
(540)

(591) czerwony, czarny, niebieski, biały
(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały
dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki],
gazety, katalogi, książki, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), periodyki [czasopisma],
podręczniki [książki], publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki, ulotki, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, informacja o edukacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], 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,
sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone
przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi pokazów filmowych, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie opracowania graficznego
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie taśm wideo, 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, dystrybucja
filmów, fotografia, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie
na taśmach wideo.
(111) 326402
(151) 2019 11 21

(220) 2019 05 27
(441) 2019 08 12

(210) 500303
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(732) MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturality DOG
(540)

(591) biały, szary, złoty
(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, tektura, materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu, fotografie, prospekty, folia z tworzywa sztucznego
do pakowania, etykiety nie z materiału tekstylnego, materiały z tworzy sztucznych do pakowania, papier do pakowania żywności, materiały do introligatorstwa, druki, artykuły biurowe, materiały drukowane, 31 karma dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów,
napoje dla zwierząt z rodziny psów, przysmaki dla psów, artykuły
jadalne do żucia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, 35 reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja wystaw
w celach reklamowych, reklamy on-line, informacja marketingowa,
oferowanie próbek produktów.
(111) 326403
(220) 2019 05 27
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturality CAT
(540)

(210) 500305

(591) biały, złoty, szary
(531) 03.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, tektura, materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu, fotografie, prospekty, folia z tworzywa sztucznego
do pakowania, etykiety nie z materiału tekstylnego, materiały z tworzy sztucznych do pakowania, papier do pakowania żywności, materiały do introligatorstwa, druki, artykuły biurowe, materiały drukowane, 31 karma dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów,
napoje dla kotów, przysmaki dla kotów [jadalne], 35 reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja wystaw w celach reklamowych, reklamy on-line, informacja marketingowa, oferowanie
próbek produktów.
(111) 326404
(220) 2019 06 10
(210) 500945
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732) TOMCZYK MARIUSZ FIRMA KONSULTINGOWOINFORMATYCZNA NESCOM, Janów Lubelski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMA KONSULTINGOWO INFORMATYCZNA NESCOM
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 29.01.12, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08
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(510), (511) 35 promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, kompilacja
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych,
gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, usługi komputerowego przetwarzania informacji
z zakresu działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wyboru komputerów, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu,
37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi konserwacji komputerów
konserwacja komputerów, modernizowanie sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów oraz
komputerowego sprzętu peryferyjnego, instalowanie i naprawa
komputerów, instalacja i naprawa sprzętu komputerowego, usługi
konserwacyjne w zakresie sprzętu komputerowego, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, diagnostyczne
usługi konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych, przygotowanie danego miejsca pod instalację sprzętu komputerowego, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego
i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych, usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego.

(111) 326405
(220) 2019 07 12
(210) 502195
(151) 2020 01 03
(441) 2019 09 16
(732) APM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Funny Danny
(540)

(591) niebieski, czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 04.05.05, 29.01.14
(510), (511) 41 organizacja widowisk, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez sportowych, organizacja konkursów
tanecznych, organizacja zajęć, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizacja konkursów
muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, administrowanie
[organizacja] usługami rozrywkowymi, organizacja i prezentacja
widowisk, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja atrakcji na obozach
letnich, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja
występów rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie
konkursów piękności, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja
i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych
na obozach letnich, prowadzenie seminariów instruktażowych związanych z organizacją czasu, organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym.
(111) 326406
(151) 2020 01 14

(220) 2019 08 05
(441) 2019 09 30

(210) 503162
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(732) MARCZAK ZBIGNIEW, Strzelce Wielkie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marczak
(540)

(531) 02.01.30, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
spożywczymi, usługi w zakresie prowadzenia delikatesów i sklepów
z artykułami spożywczymi takimi jak mięso, wędliny, ryby, przetwory
rybne, pieczywo i wyroby cukiernicze, owoce i warzywa, nabiał, przyprawy i dodatki do żywności, produkty mączne i zbożowe, napoje
i soki, piwo, napoje alkoholowe, artykuły garmażeryjne, żywność mrożona, konserwy, weki, cukier, słodycze, słodkie i słone przekąski.
(111) 326407
(220) 2019 09 06
(210) 504160
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MATRIX
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, batony proteinowe wzbogacone
o składniki odżywcze do celów leczniczych i profilaktycznych, suplementy diety, białkowe suplementy diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, dodatki dietetyczne, dietetyczne dodatki do żywności, preparaty dietetyczne i odżywcze, mieszanki do picia będące suplementami diety, koktajle białkowe, dodatki
odżywcze, 29 batony spożywcze na bazie orzechów, batoniki na bazie
orzechów będące zamiennikami posiłków, batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony spożywcze na bazie soi, chipsy sojowe, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie mleka, masło z orzechów,
masło kokosowe [olej kokosowy], masło migdałowe, pasty na bazie
orzechów, 30 nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety
polegającej na kontrolowaniu kalorii, batony zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, batoniki energetyczne na bazie zbóż, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batoniki zbożowe będące zamiennikami
posiłków, batony spożywcze na bazie zbóż, produkty zbożowe w postaci batonów, batoniki na bazie pszenicy, batoniki owsiane, batoniki
muesli, batony czekoladowe, batoniki z polewą czekoladową, batony
gotowe do spożycia na bazie czekolady, batoniki na bazie czekolady
będące zamiennikami posiłków, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batony sezamowe, batony z orzechów w karmelu, orzeszki
ziemne zatopione w karmelowym batoniku, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców jako wyroby cukiernicze,
cukierki, batony i guma do żucia, pasty czekoladowe do smarowania,
kremy czekoladowe, ciasto w proszku.
(111) 326408
(220) 2019 05 14
(210) 499704
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 29
(732) WÓJCIK SYLWESTER TON PRINT, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TON PRINT
(540)

(591) biały, żółty, różowy, niebieski, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.08, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 35 agencja reklamowa, materiały reklamowe, telemarketing, reklama, obróbka tekstów, reklama za pośrednictwem sieci
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komputerowej, 40 drukowanie jako usługi poligraficzne, drukowanie
offsetowe, drukowanie cyfrowe, introligatorstwo, drukarnia, drukowanie usługi.

(111) 326409
(220) 2019 05 14
(210) 499706
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) NSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GTIONE
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia alarmowe, alarmy antywłamaniowe i pożarowe, centrale alarmowe, czujniki i czujniki ruchu, nadajniki radiowe,
nadajniki GPRS, urządzenia do monitoringu obiektów budowlanych,
mieszkalnych, przemysłowych, handlowych, urządzenia telewizji
przemysłowej i dozorowej, kamery przemysłowe, kamery szybkoobrotowe, obiektywy do kamer, urządzenia do rejestracji i archiwizacji obrazu i dźwięku, rejestratory sieciowe cyfrowe i analogowe,
urządzenia kontroli dostępu, czytniki zbliżeniowe, karty czipowe,
urządzenia do kontroli drzwi, przejść i ciągów pieszych.
(111) 326410
(220) 2019 05 14
(210) 499708
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) ZARĘBA TOMASZ WOJCIECH, Dębica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SATIVA
(510), (511) 29 nasiona słonecznika przetworzone, nasiona przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy (do celów spożywczych), olej kukurydziany
spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek
jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, tłucze jadalne, 34 zioła do palenia.
(111) 326411
(220) 2019 05 14
(210) 499713
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) KROMKA SYLWIA, LEŚNIAK KATARZYNA TWINS SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUELLA
(540)

(591) wrzosowy, fioletowy, czarny
(531) 02.03.16, 02.03.23, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 41 klub fitness dla kobiet oferujący zajęcia rekreacyjne
służące poprawie kondycji fizycznej, klub zdrowia, 44 rehabilitacja.
(111) 326412
(220) 2019 05 14
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) PHU LUBINPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lubinpex gastronomia catering
(540)

(210) 499715

(591) niebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17
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(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
prowadzenie hoteli, moteli, restauracji i stołówek.

(111) 326413
(220) 2019 05 14
(210) 499724
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) McDonald’s Corporation, Chicago (US)
(540) (znak słowny)
(540) DOM RONALDA McDONALDA
(510), (511) 43 usługi tymczasowego zakwaterowania.
(111) 326414
(220) 2019 05 14
(210) 499725
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) ALMIG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALMiG Kompressoren Polska S.A.
(510), (511) 7 sprężarki powietrza, sprężarki powietrza śrubowe,
tłokowe, wysokociśnieniowe, turbosprężarki, zbiorniki ciśnieniowe
sprężonego powietrza, filtry powietrza zawarte w tej klasie, 11 osuszacze sprężonego powietrza, filtry powietrza zawarte w tej klasie,
37 usługi naprawy i serwisu sprężarek powietrza, 42 doradztwo
techniczne w zakresie urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza i jego uzdatniania.
(111) 326415
(220) 2019 05 14
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KADI
(510), (511) 5 fungicydy.

(210) 499734

(111) 326416
(220) 2019 05 10
(210) 499595
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 15
(732) INOFAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INOFAMA ROK ZAŁ. 1880 OCYNKOWNIA INOWROCŁAW
(540)

(591) czerwony, srebrny, srebrny
(531) 26.03.01, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 obróbka i przetwarzanie materiałów.
(111) 326417
(220) 2019 05 14
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAPSTER
(510), (511) 5 fungicydy.

(210) 499735

(111) 326418
(220) 2019 05 15
(210) 499754
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) EXODUS BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXODUS BRAND PROFESSIONAL MARKETING SOLUTIONS
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 marketing bezpośredni, marketing afiliacyjny, marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing ukierunkowany,
marketing cyfrowy, informacja marketingowa, usługi marketingowe,
kampanie marketingowe, reklama i marketing, marketing dotyczący
promocji, administrowanie dotyczące marketingu, usługi marketingu bezpośredniego, analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informacji marketingowej, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowanie
planów marketingowych, planowanie strategii marketingowych,
usługi agencji marketingowych, dostarczanie agencji marketingowych, projektowanie badań marketingowych, analiza trendów marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie
marketingu, udzielanie informacji dotyczących marketingu, analiza
w zakresie marketingu, analizy w zakresie marketingu, doradztwo
reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, ocena statystyczna danych marketingowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych,
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi w zakresie marketingu produktów, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, doradztwo
specjalistyczne w zakresie marketingu, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe
promocyjne i marketingowe, zarządzanie personelem zajmującym się
marketingiem, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi
marketingowe w dziedzinie podróży, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi reklamowe i marketingowe online, badania rynku i badania marketingowe, sporządzanie raportów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, oceny szacunkowe do celów marketingowych, badania w dziedzinie strategii
marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych, usługi w zakresie marketingu baz danych usługi konsultingowe
w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze w zakresie
marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi planowania w celu badań
marketingowych dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, produkcja nagrań video w celach marketingowych, świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, marketing towarów i usług na rzecz innych porady w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi doradcze dotyczące reklamy,
promocji i marketingu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi marketingowe świadczone
za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe przy
użyciu mediów audiowizualnych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, doradztwo w dziedzinie
zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, usługi
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kuponów, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, porady w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów
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perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, 42 grafika artystyczna, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne ilustracji,
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie
systemów oprogramowania graficznego, projektowanie ozdobnego
opracowania graficznego, wzornictwo przemysłowe i projektowanie
graficzne, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia
stron www, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia
stron www w Internecie, projektowanie graficzne w celu kompilacji
stron w Internecie, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej
na strony internetowe, hosting strony internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, administracja serwerów, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania
do systemów łączności, aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, aktualizacja stron
głównych dla osób trzecich, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych, doradztwo konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, planowanie, projektowanie
i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych,
projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników
przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników
przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie
handlu elektronicznego, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie platform komputerowych
na rzecz osób trzecich, usługi analityczne w zakresie komputerów,
usługi konfiguracji sieci komputerowych, zdalne administrowanie
serwerem, artyści graficy (usługi-), doradztwo projektowe, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja
stron głównych, projektowanie animacji na rzecz innych, projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie broszur, projektowanie druków, projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb
tożsamości firm, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych,
projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób
trzecich, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
www, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
www w Internecie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie kroju czcionek, projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, projektowanie logo w celu tworzenia
tożsamości firm, projektowanie materiałów piśmiennych, projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie nazw firmowych, projektowanie nowych produktów, projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania,
projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie
stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie wizualne, projektowanie wizytówek, projektowanie znaków towarowych, przygotowywanie sprawozdań w zakresie grafiki, renderowanie grafiki komputerowej
(obróbka cyfrowa obrazów], tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego,
tworzenie stron internetowych, tworzenie zapisanych elektronicznie
stron internetowych dla usług online i Internetu, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób
trzecich, usługi projektów graficznych, usługi projektowania dotyczące grafiki okiennej, usługi projektowania dotyczące barw firmowych pojazdów, usługi projektowania dotyczące znaków, usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, usługi
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projektowania grafiki komputerowej, usługi projektowania odzieży,
usługi projektowania opakowań przemysłowych, usługi projektowania pojazdów, usługi projektowania systemów do wyświetlania w celach promocyjnych, usługi projektowania związane z opakowaniami,
usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, usługi projektowe związane z publikacją dokumentów, usługi w zakresie grafiki
komputerowej, usługi w zakresie ilustrowania (projektowanie), usługi w zakresie projektowania marki, usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo, wzornictwo przemysłowe i projektowanie
graficzne.

(111) 326419
(220) 2019 05 15
(210) 499760
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 02.01.04
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, wódki, likiery, nalewki.
(111) 326420
(220) 2019 05 15
(210) 499762
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) złoty
(531) 02.01.04, 29.01.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, wódki, likiery, nalewki.
(111) 326421
(220) 2019 05 15
(210) 499765
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SILVER MOUNTAIN
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, wódki, likiery, nalewki.
(111) 326422
(220) 2019 05 13
(210) 499691
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) aurozolpix
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 326423
(220) 2019 05 13
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 22
(732) KORAB RADOSŁAW KR GROUP, Gdynia (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 499692

(531) 26.01.10
(510), (511) 29 mięso i wędliny, liofilizowane mięso, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby, batony na bazie orzechów i nasion, przekąski ziemniaczane, przekąski owocowe i warzywne, 30 potrawy
na bazie mąki, pizza, makarony, spaghetti, lasagne, gnocchi, naleśniki, pierogi, przekąski słone, przekąski słodkie, sosy, przyprawy,
sałatki, frytki, herbata, kawa, wypieki, czekolady i desery, zapiekanki,
wyroby cukiernicze, pieczywo, chleb, bułki, kanapki, 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe,
soki owocowe, soki warzywne, nektary, syropy, napoje wzbogacone witaminami lub mikroelementami, napoje izotoniczne, aperitify
bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane, preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, napojów bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych wód mineralnych, 33 napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe
niskoprocentowe, napoje alkoholowe z owoców, napoje spirytusowe, wina, wina musujące, wódki, likiery, nalewki, aperitify, cydry,
koktajle, miód pitny, wyciągi z owoców alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, 35 usługi reklamowe, reklama osób
trzecich, pośrednictwo handlowe, tworzenie sieci franchisingowych
i zarządzanie takimi sieciami, zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania,
usługi sklepów detalicznych w branży spożywczej, usługi sklepów
detalicznych w branży monopolowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna napoi alkoholowych z wyjątkiem piwa, alkoholi wysokoprocentowych, napoi alkoholowych niskoprocentowych, win, win musujących, wódek, likierów, nalewek, aperitifów, cydru, koktajli, miodu
pitnego, ekstraktów alkoholowych, esencji alkoholowych, piwa,
piwa bezalkoholowego, piwa i produktów piwowarskich, napoi bezalkoholowych, soków owocowych, soków warzywnych, nektarów,
syropów, napoi wzbogaconych witaminami lub mikroelementami,
napoi izotonicznych, aperitifów bezalkoholowych, wód mineralnych, wód gazowanych, preparatów do produkcji napojów bezalkoholowych, napoi bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych
wód mineralnych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci
próbek, druków, prospektów i broszur, reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób trzecich,
zarządzanie lokalami gastronomicznymi, 43 usługi gastronomiczne,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, puby, bary, usługi barowe,
bary szybkiej obsługi, koktajlbary, kafeterie, kawiarnie, restauracje,
restauracje samoobsługowe, pizzerie, przygotowanie i dostarczanie
żywności i napojów na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, organizowania przyjęć gastronomicznych,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, catering, doradztwo kulinarne, usługi degustacji win i napojów alkoholowych, winiarnie.
(111) 326424
(220) 2019 05 13
(210) 499698
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aurozolpin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
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(111) 326425
(220) 2016 06 20
(210) 458040
(151) 2018 09 14
(441) 2016 08 29
(732) VALEANT PHARMACEUTICALS IRELAND, Dublin 24 (IE)
(540) (znak słowny)
(540) RYMANOS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, preparaty roślinne, suplementy diety do celów medycznych.
(111) 326426
(220) 2018 03 23
(151) 2019 09 04
(441) 2019 05 13
(732) OLSZEWSKA LIDIA, Warkały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO leasing EKSPERCI LEASINGU
(540)

(210) 483971

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), finansowanie leasingu pojazdów.
(111) 326427
(220) 2018 10 31
(210) 492214
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 21
(732) GOJŻEWSKA ANNA THE WILLIAM WALLACE WHISKY BAR &
BURGER, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE WW WILLIAM WALLACE
(540)

(531) 05.01.20, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, mięso wędzone, mięso mielone, mięso świeże, mięso konserwowane, mięso suszone, burgery mięsne, ekstrakty mięsne, hamburgery, 30 chleb, ciasto na wypieki, ciasto na wypieki, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby
cukiernicze w polewie cukrowej, solone wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski
na bazie zbóż, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, ciasto na wypieki, naleśniki, makarony, ryż, preparaty zbożowe, potrawy na bazie mąki, kanapki, pizza, ciasto na pizzę, mąka
na pizzę, sosy, marynaty, kawa, herbata, kakao, 32 piwo, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe, piwa
smakowe, piwo rzemieślnicze, wody, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, koktajle bezalkoholowe,
preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, soki, 33 wina,
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka, rum, 43 tymczasowe
zakwaterowanie, hotele, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje:
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi barowe, kafeterie [bufety], usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, winiarnie, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], restauracje oferujące dania na wynos,
pizzerie, puby, usługi restauracyjne, punkty gastronomiczne specjalizujące się w hamburgerach, bistro z hamburgerami, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, objazdowe
punkty gastronomiczne, usługi doradcze dotyczące żywności.
(111) 326428
(220) 2018 11 06
(210) 492526
(151) 2019 11 25
(441) 2019 03 11
(732) NATURIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Naturio, owoc pracy natury
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami.
(111) 326429
(220) 2018 12 25
(210) 494213
(151) 2019 11 28
(441) 2019 04 23
(732) CHMIEL MARZENA JOLANTA, Biłgoraj (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H Harmonya Pomóż sobie Fundacja imienia Moshé
Feldenkraisa
(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi organizacji i prowadzenia: konferencji, sympozjów, warsztatów, seminariów i szkoleń dla rehabilitantów, lekarzy,
terapeutów i pedagogów, usługi kształceń praktycznych, usługi
doradztwa zawodowego, usługi instruktażu, usługi klubów zdrowia, usługi związane z kulturą fizyczną, usługi publikacji tekstów
(innych niż reklamowe), edukacja w zakresie zdrowia i rehabilitacji,
fizykoterapii, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, informacja
w zakresie wypoczynku, usługi doradztwa i poradnictwa pedagogicznego, sport i fitness, 44 prowadzenie usług w zakresie: rehabilitacji medycznej, rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii,
treningu medycznego, terapii manualnej, profilaktyka i promocja
zdrowotna zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, terapia manualna, usługi promocji zdrowia, usługi przychodni rehabilitacyjnych,
usługi rehabilitacji leczniczej, usługi fizjoterapii i fizykoterapii, usługi
w zakresie wypożyczania artykułów i sprzętu zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, usługi związane z ochroną zdrowia, usługi
z zakresu diagnostyki medycznej, profilaktyki zdrowotnej i protetyki,
usługi w zakresie klinik zdrowia, usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, informacja
w zakresie zdrowia, rehabilitacji.
(111) 326430
(220) 2019 03 04
(210) 496645
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 05
(732) BOŃCZAK JANUSZ ALEKSANDER, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISTOTA MAGAZYN SPOŁECZNO-KULINARNY
(540)

Nr 4/2020

(510), (511) 1 balsam ochronny do ran drzew, balsam ochronny
do zranionych drzew, biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie,
chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemikalia używane w rolnictwie, mieszanki regulujące wzrost roślin, mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, nadtlenki nieorganiczne
do użytku w rolnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w ogrodnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w gospodarce leśnej,
naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, nawóz
do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie ich gwałtownego wzrostu, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości
chloru, nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, odżywki dla roślin,
płynne nawozy, preparaty do nawożenia, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, preparaty do wzmacniania roślin, preparaty hamujące
kiełkowanie warzyw, preparaty odżywcze dla roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin, produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin, regulatory wzrostu dla roślin, regulatory wzrostu
roślin, 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
dla rolnictwa, środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki
chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż
grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], środki chemiczne do stosowania
w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze], środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie, środki chemiczne stosowane w leśnictwie, środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki do regulacji wzrostu roślin
z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki grzybobójcze, środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki regulujące
wzrost roślin do użytku rolniczego, środki stymulujące wzrost [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], środki wzmacniające
dla roślin, środki zabezpieczające dla roślin, środki zwiększające plony
upraw, środki zwiększające plony warzyw, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], substancje do pobudzania wzrostu roślin, substancje do regulacji wzrostu roślin, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie,
nadtlenek wodoru, nadtlenek wodoru do celów przemysłowych, azotan srebrowy, tlenki srebrowe, azotan srebra.

(111) 326432
(220) 2019 04 29
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 01
(732) BEREŚ PAWEŁ KRYSTIAN, Rzeszów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 497770

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie.
(111) 326431
(220) 2019 03 08
(151) 2019 11 21
(441) 2019 06 24
(732) DESIO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bisteran
(540)

(591) biały, zielony, ciemnoszary
(531) 24.01.10, 27.05.01, 29.01.13

(210) 496853
(591) różowy, zielony, brązowy
(531) 05.11.10, 02.09.14, 10.03.04, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych,
usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi,
usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, 44
ogrodnictwo, usługi ogrodnicze, doradztwo z zakresu ogrodnictwa..
(111) 326433
(151) 2019 11 22

(220) 2019 04 01
(441) 2019 07 01

(210) 497964
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(732) AMPOL-MEROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąbrzeźno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMPOL-MEROL
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 4 paliwa, oleje
silnikowe, oleje techniczne, oleje samochodowe, oleje smarowe
[smary przemysłowe], oleje do smarowania, biopaliwa, 5 preparaty
i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i substancje weterynaryjne, fungicydy, pestycydy, insektycydy, herbicydy, 7 maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, 8 narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), narzędzia
rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, 31 nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, karmy i pasze dla zwierząt, żywe
zwierzęta, organizmy do hodowli, świeże owoce, orzechy, warzywa
i zioła, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem
rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 39
usługi w zakresie transportu drogowego, transport drogowy ładunków, usługi transportu drogowego, odbieranie, transport i dostawa
towarów, dokumentów, paczek i listów, pakowanie i składowanie
towarów, parkowanie i przechowywanie pojazdów, usługi wynajmu
związane z transportem i magazynowaniem, 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania, projektowanie budynków, projektowanie konstrukcji,
projektowanie budowlane, usługi badawcze w rolnictwie, badania
dotyczące upraw rolnych, usługi w zakresie oceniania skuteczności
rolniczych środków chemicznych, 44 usługi w zakresie rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt.
(111) 326434
(220) 2019 04 03
(210) 498149
(151) 2019 11 19
(441) 2019 06 03
(732) PUBLIC MATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CATCH-ME
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 telekomunikacja, 39 transport, pakowanie i składowanie lewarów, organizowanie podróży, 42 projektowanie sprzętu
komputerowego, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, usługi
naukowe i technologiczne, naukowe usługi programowania kompu-
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terów, usługi w zakresie projektowania naukowego, usługi naukowe
i badania w tym zakresie, przemysłowe analizy i usługi badawcze,
analiza sygnałów telekomunikacyjnych, badania, opracowywanie,
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego.

(111) 326435
(220) 2019 04 10
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732) WIŚNIEWSKA IRMINA AROMA, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aroma
(540)

(210) 498539

(591) czarny, czerwony
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary szybkiej
obsługi (snack-bary), kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, stołówki, usługi barowe, usługi cateringowe.
(111) 326436
(220) 2019 04 17
(210) 498919
(151) 2019 11 28
(441) 2019 08 05
(732) FOGT PAWEŁ 4P SOLUTIONS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pan Krokodyl
(510), (511) 21 szczoteczki do zębów, końcówki do szczoteczek elektrycznych, nici dentystyczne, przybory toaletowe, szczoteczki do zębów elektryczne, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, kształcenie praktyczne-pokazy, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, seminaria, organizowanie i prowadzenie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, zawodowe poradnictwo, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, edukacja, 42 badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania w dziedzinie kosmetyki, 44 dentystyka, stomatologia, kliniki medyczne, zapłodnienie metodą in vitro, prywatne kliniki, opieka pielęgniarska, pomoc
medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne,
usługi pediatryczne, usługi klinik medycznych, usługi medyczne,
usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne, usługi terapeutyczne.
(111) 326437
(220) 2019 04 29
(210) 499279
(151) 2019 11 29
(441) 2019 07 01
(732) SZUL ANNA IWONA DŹWIĘKODZIEŁO, Siechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dźwiękodzieło
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek, produkcja muzyczna, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, usługi artystów estradowych, usługi
rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania
muzyki, usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, wystawianie spektakli na żywo.
(111) 326438
(151) 2019 11 28

(220) 2019 05 08
(441) 2019 07 22

(210) 499511
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(732) FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO, Bogumiłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fundacja odzyskaj środowisko
(540)

(591) szary, zielony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 26.02.01, 26.02.16, 01.15.15
(510), (511) 35 prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej
i marketingowej, prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz
popularyzowania recyklingu, rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, druków, próbek, ogłoszeń reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, badania rynku, organizowanie pokazów, wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
gromadzenie informacji i organizowanie dostępu do nowoczesnych
technologii w zakresie odzyskiwania i przetwarzania odpadów,
ochrony środowiska oraz ekologii, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, prowadzenie baz danych
i ewidencji, prowadzenie baz danych i ewidencji dotyczących bezpośrednio lub pośrednio podmiotów zajmujących się zbieraniem,
przetwarzaniem, odzyskiwaniem sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, a także pozyskiwanie informacji w tym zakresie, analiza
cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, 41 edukacja, nauczanie, kształcenie praktyczne, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem,
organizowanie i prowadzenie wykładów, konferencji, kongresów,
zjazdów, seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów, organizowanie
i prowadzenie wykładów, konferencji, kongresów, zjazdów, seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów w zakresie recyklingu, ekologii
i ochrony środowiska przyrodniczego, administrowania oraz gospodarowania odpadami, publikowanie, publikowanie droga elektroniczną, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych z zakresu ekologii oraz odzysku zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego.
(111) 326439
(220) 2019 05 09
(210) 499537
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOGRIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do użytku w rzucaniu palenia.
(111) 326440
(220) 2019 05 09
(210) 499538
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NIKACER
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do użytku w rzucaniu palenia.
(111) 326441
(220) 2019 05 08
(210) 499550
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) PALO PALO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Między Nami
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], domy turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi
hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów,
wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy.

(111) 326442
(220) 2019 05 08
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) PALO PALO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) między nami cafe
(540)
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(210) 499552

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], domy turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi
hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów,
wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy.
(111) 326443
(220) 2019 05 13
(210) 499696
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) MACIEJEWSKI JERZY AGROCONSULT, Serock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKUTECZNY ROLNIK
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 02.09.25, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanki substancji chemicznych
i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy, substancje odżywcze jako nawozy, środki wzmacniające do roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki ochrony nasion, środki czynne powierzchniowo, preparaty do nawożenia gleby, nawozy i produkty chemiczne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, aminokwasy
do celów przemysłowych, chemiczne dodatki do kompostu, chemikalia do użytku w przemyśle agrochemicznym, chemikalia do stosowania w zapobieganiu szkód ekologicznych u roślin, dodatki chemiczne do gleby, dodatki chemiczne do pestycydów, dodatki
chemiczne do nawozów, ekstrakt fermentacyjny, gazy do użytku
w rolnictwie, kwasy uzyskane z roślin, mieszaniny odczynników chemicznych w formie zestawów, inne niż do użytku medycznego lub
weterynaryjnego, nieorganiczne związki chemiczne, nawóz na bazie
azotanu amonowego, preparaty chemiczne do stabilizowania gleby,
preparaty biologiczne do użytku w produkcji, preparaty bakteriobójcze [inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego], preparaty
chemiczne do zapobiegania patogennym infekcjom u roślin, przemysłowe organiczne środki chemiczne, przemysłowe nieorganiczne
środki chemiczne, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, substancje chemiczne do produkcji środków odstraszających owady, substancje chemiczne
do ochrony środowiska, nawozy biologiczne stosowane do obróbki
nasion, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, nawozy do użytku domowego, nawozy dla rolnictwa, biologiczne nawozy
azotowe, nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów przez
dżdżownice, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, środki chemiczne
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze], mieszanki nawozów, chemikalia do użytku
w leczeniu szkód ekologicznych u roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, chemiczne środki wspomagające
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do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspomagające
do użytku w rolnictwie, kompost, obornik, nawozy, hormony
do przyspieszania dojrzewania owoców i warzyw, granulowany wapień do celów rolniczych, geny nasion do produkcji rolniczej, mieszanki produktów chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania
wartości odżywczej pasz dla zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], nawozy chemiczne, nawozy biologiczne, nawozy azotowe,
nawozy złożone, preparaty bakteryjne do celów rolniczych, preparaty bakteryjne do użytku w leśnictwie, preparaty bakteryjne do użytku w ogrodnictwie, powłoki do nasion [nawóz], produkty mineralne
do użytku w hodowli roślin, środki chemiczne do zaprawiania nasion,
środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym
[inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki
owadobójcze, środki przeciw pasożytom], środki ochrony roślin
przeciw patogenom, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu
produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych,
środki do ochrony nasion, środki do konserwacji nasion, środki chemiczne stosowane w produkcji regulatorów wzrostu owadów, środki
zwiększające plony upraw, środki zabezpieczające dla roślin, środki
ulepszające glebę, torf [nawóz], sztuczna gleba do uprawy roślin,
syntetyczne nawozy, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, substancje przylepne przeznaczone
do użytku rolnego w zwalczaniu szkodników, ziemia preparowana
przeznaczona do kiełkowania nasion, włókna mineralne do użytku
w rolnictwie, zaprawa do ochrony nasion, zaprawy do nasion, ziarno
słodownicze [nawóz], chemikalia do użytku w powlekaniu nasion rolniczych [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne do stosowania w ogrodnictwie
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], 9 wydawnictwa i czasopisma on-line, wydawnictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, tablice na ogłoszenia
elektroniczne, nośniki danych, dyski optyczne, programy komputerowe nagrane, software komputerowy i nośniki danych z muzyką,
filmami wideo i audio oraz obrazami graficznymi ściągniętymi
z komputerowych baz danych lub z Internetu, ze stron internetowych, platforma do uruchamiania aplikacji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające łączność internetową i łączność typu użytkownik z użytkownikiem (p2p) za pośrednictwem sieci komputerowej,
publikacje elektroniczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, oprogramowanie komputerowe do obsługi komunikacji w grupach poprzez sieci komputerowe oraz Internet, oprogramowanie komputerowe do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów
innych źródeł informacji, urządzenia globalnej sieci komputerowej
do dostarczanego online oprogramowania komputerowego i publikacji w formie elektronicznej, interaktywny software, software komputerowy do zarządzania bankami danych, programy komputerowe
nagrane, zbiory danych nagrane na nośnikach informacji, wizualne i/
lub odczytywalne maszynowo nośniki informacji, oprogramowanie
komputerowe [software], programy komputerowe, zwłaszcza
w dziedzinie komunikacji fachowców i klientów, oprogramowanie
zawierające wyszukiwarki i przeszukiwanie baz danych, 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, papier, tektura, afisze,
plakaty, nalepki, naklejki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz zboża nieujęte w innych klasach, nasiona, karma dla zwierząt, nasiona powlekane
nawozem, nasiona powlekane nawozem, nasiona, cebulki i rozsady
do hodowli roślin, nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego,
nasiona powlekane preparatami przeciwpasożytniczymi, nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], mieszanki paszowe dla zwierząt, mieszanki ziaren roślin dzikich, pasze zbożowe dla zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, proteiny pszeniczne do żywności dla
zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, preparaty na pokarm dla pszczół, ziarno
do żywienia zwierząt, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów
producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie

127

informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, usługi rozliczenia i rejestracji transakcji wymiany płatnych treści postaci muzyki, programu,
aplikacji dostępnych na telefon, urządzenia mobilne, w Internecie,
usługi domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie oraz
zakup kampanii reklamowych w mediach masowych, sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa: nawozów i produktów chemicznych
przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanek
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawozów, środków do niszczenia i zwalczania szkodników, insektycydów, fungicydów, środków chwastobójczych, pestycydów, herbicydów, produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych oraz zbóż, nasion,
karmy dla zwierząt, nasion powlekanych nawozem, usługi reklamy,
marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi zarządzania
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, organizowanie targów, wystaw i prezentacji w celach handlowych lub reklamowych,
także on-line przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów handlowych i reklamowych, zarządzanie, organizowanie
i pomoc w działalności gospodarczej, przeprowadzanie sondaży
i badania opinii publicznej, badania rynku, informacja handlowa,
sprzedaż mieszanek substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, sprzedaż mieszanin
odczynników chemicznych w formie zestawów, inne niż do użytku
medycznego lub weterynaryjnego, sprzedaż środków nawilżających
do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin,
sprzedaż środków chemicznych do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], sprzedaż
mieszanek produktów chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], sprzedaż środków chemicznych stosowanych w produkcji regulatorów wzrostu owadów, sprzedaż kompostu, obornika,
nawozów, sprzedaż nasion, mieszanek paszowych dla zwierząt,
sprzedaż preparatów na pokarm dla pszczół, sprzedaż ziaren, 38
usługi agencji informacyjnej, prasowej, usługi w zakresie przekazu
wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz
innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych
online nie ściągalnych, umożliwianie dostępu poprzez łącza telekomunikacyjne do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali
internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, udostępnianie serwisów
internetowych WWW poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu do stron WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie programów (audycji) radiowych,
usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej,
rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego,
grafiki, danych i innych informacji, z wykorzystaniem radia, urządzeń
telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub Internetu, usługi
poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji, kompozycji,
kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, elektroniczne przechowywanie informacji, umożliwianie
dostępu do zasobów informacyjnych, filmowych i zbiorów obrazów
w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych,
multimedialnych, internetowych programów naukowych, publicystycznych, 39 dystrybucja gazet, książek, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie towarów, przesyłek także z zamówień elektronicznych, z zamówień korespondencyjnych pocztą,
kurierem, kanałami elektronicznymi, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi online – dostarczanie wiadomości i informacji każdego rodzaju, w formie dźwięku i obrazu, usługi transportowe, usługi pakowania i składowania towarów,
konfekcjonowanie towarów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
usługi wydawnicze, edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza
prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie,
obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów,
kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkur-
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sów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi
reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie
produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz
usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią
komputerową lub przez Internet.

(111) 326444
(220) 2019 05 15
(210) 499741
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANTEMIRI
(540)

(591) czarny, ciemnoszary, szary, jasnoszary
(531) 05.03.11, 05.07.10, 11.03.01, 25.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 326445
(220) 2019 05 15
(210) 499742
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOROGAVI
(540)

(591) czarny, ciemnoszary, szary, jasnoszary
(531) 05.07.10, 06.07.08, 01.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie.
(111) 326446
(220) 2019 05 15
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 08
(732) MOCHNAL KATARZYNA, Łódź (PL)

(210) 499766
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) habilitas
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, pomarańczowy
(531) 21.03.21, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 fizjoterapia, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa
i rehabilitacja, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, udostępnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej.
(111) 326447
(220) 2019 05 15
(210) 499781
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WSTAJE NOWY DZIEŃ
(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, 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 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 telewi-
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zji 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) 326448
(220) 2019 05 15
(210) 499790
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP WILNO
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(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, mini albumy 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,
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merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, 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) 326449
(220) 2019 05 15
(210) 499795
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 08
(732) BARTNICZEK KAROLINA P.H.U. BARTEX, Orzesze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK RUBIN
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo,
węgiel kamienny, brykiety węgla, koks, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, brykietów
i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, działalność w zakresie reklamy
promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla,
brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki, 40 obróbka
i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów.
(111) 326450
(220) 2019 05 15
(210) 499809
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 22
(732) MIOZGA MARTA, Sośnicowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OXYLY
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów leczniczych, urządzenia do elektrycznej stymulacji mięśni, 11 grzejniki
na podczerwień, sauny, 44 salony piękności, rehabilitacja fizyczna,
usługi sauny na podczerwień, usługi barów tlenowych.
(111) 326451
(220) 2019 05 16
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) PLANTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wiadomości Rolnicze Polska

(210) 499826
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(540)

(591) zielony, brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], materiały drukowane, publikacje drukowane, 35 usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, 39
dostarczanie gazet, 41 publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].
(111) 326452
(220) 2019 05 16
(210) 499830
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) STEFAŃSKI TOMASZ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RTENI
(510), (511) 9 odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, artykuły odblaskowe do noszenia, do zapobiegania wypadkom, odzież zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochronna
odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, urządzenia zabezpieczające i ochronne, urządzenia ostrzegawcze do celów
bezpieczeństwa, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami,
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki ratunkowe, kominiarki chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kurtki chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony ochronne
[przeciw wypadkom lub urazom], ochraniacze klatki piersiowej przed
wypadkami lub urazami [inne niż stosowane w sporcie], ochraniacze
na brzuch, chroniące przed urazami [inne niż elementy ubiorów
sportowych lub przystosowane do użytku w określonych zajęciach
sportowych], ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami
[inne niż artykuły sportowe], nakolanniki dla robotników, spodnie
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, obuwie chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski ochronne,
maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania,
maski do nurkowania, maski do spawania, filtry do masek do oddychania, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, ochronne
nakrycia głowy, ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami
lub urazami, ochraniacze na oczy, ochraniacze na usta [osłony dziąseł], osłony głowy, ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, osłony ochronne na twarz, osłony oczu, kaski zabezpieczające, ochronne kaski sportowe, rękawice do ochrony przed
wypadkami lub urazami, rękawice azbestowe do ochrony przed
wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice dla nurków, okulary, okulary
przeciwoślepieniowe, okulary 3d, okulary ochronne do uprawiania
sportu, okulary inteligentne, okulary ochronne, okulary ochronne do ochrony oczu, okulary spawalnicze, osłony na twarz, osłony
ochronne na twarz dla robotników, ochronne osłony na twarz dla
spawaczy, okulary przeciwsłoneczne, osłony przeciwodblaskowe,
osłony zabezpieczające przed iskrami, siatki zabezpieczające przed
wypadkami, ochraniacze przed udarem napięciowym, etui na okulary, słuchawki z redukcją hałasu, aparatura zabezpieczająca przed
upadkiem, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem.
(111) 326453
(220) 2019 05 16
(210) 499831
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) STEFAŃSKI TOMASZ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RTELA
(510), (511) 9 odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, artykuły odblaskowe do noszenia, do zapobiegania wypadkom, odzież zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochronna
odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, urządzenia zabezpieczające i ochronne, urządzenia ostrzegawcze do celów
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bezpieczeństwa, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami,
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki ratunkowe, kominiarki chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kurtki chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony ochronne
[przeciw wypadkom lub urazom], ochraniacze klatki piersiowej przed
wypadkami lub urazami [inne niż stosowane w sporcie], ochraniacze
na brzuch, chroniące przed urazami [inne niż elementy ubiorów
sportowych lub przystosowane do użytku w określonych zajęciach
sportowych], ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami
[inne niż artykuły sportowe], nakolanniki dla robotników, spodnie
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, obuwie chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski ochronne,
maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania,
maski do nurkowania, maski do spawania, filtry do masek do oddychania, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, ochronne
nakrycia głowy, ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami
lub urazami, ochraniacze na oczy, ochraniacze na usta [osłony dziąseł], osłony głowy, ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, osłony ochronne na twarz, osłony oczu, kaski zabezpieczające, ochronne kaski sportowe, rękawice do ochrony przed
wypadkami lub urazami, rękawice azbestowe do ochrony przed
wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice dla nurków, okulary, okulary
przeciwoślepieniowe, okulary 3d, okulary ochronne do uprawiania
sportu, okulary inteligentne, okulary ochronne, okulary ochronne do ochrony oczu, okulary spawalnicze, osłony na twarz, osłony
ochronne na twarz dla robotników, ochronne osłony na twarz dla
spawaczy, okulary przeciwsłoneczne, osłony przeciwodblaskowe,
osłony zabezpieczające przed iskrami, siatki zabezpieczające przed
wypadkami, ochraniacze przed udarem napięciowym, etui na okulary, słuchawki z redukcją hałasu, aparatura zabezpieczająca przed
upadkiem, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem.

(111) 326454
(220) 2019 05 16
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) GK-ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwonak (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GK ELEKTRO
(540)

(210) 499837

(591) pomarańczowy, szary
(531) 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania lub kontrolowania elektryczności, 37 budowa,
rozbudowa, modernizacja sieci i urządzeń energetycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych, elektromagnetycznych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów
liniowych, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, budowa
linii elektroenergetycznych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja odgromników.
(111) 326455
(220) 2019 05 16
(210) 499839
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITCARD
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(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 bankomaty, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, kasy rejestrujące, komputery do noszenia na ciele lub
w ubraniach, 36 emisja kart kredytowych, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych.
(111) 326456
(220) 2019 05 16
(210) 499841
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 22
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAKEPOL TARGI PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO I CUKIERNICZEGO
(540)

(591) brązowy, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja,
uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe,
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne,
pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie
i udostępnianie informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, usługi wydawnicze.
(111) 326457
(220) 2019 05 16
(210) 499846
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planet cash
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 9 bankomaty, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, 36 handel walutami i wymiana walut, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych.
(111) 326458
(220) 2019 05 16
(210) 499847
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ITCARD Group
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 bankomaty, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, kasy rejestrujące, komputery do noszenia na ciele lub
w ubraniach, 36 emisja kart kredytowych, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych.
(111) 326459
(220) 2019 05 16
(210) 499850
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planet plus
(540)

(591) niebieski, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, marketing ukierunkowany, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych,
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych,
transfer elektroniczny środków pieniężnych.
(111) 326460
(220) 2019 05 16
(210) 499851
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 22
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Live & Breathe Expo Targi Alergii, Nietolerancji Pokarmowej
i Zdrowego Stylu Życia
(540)

(591) szary, niebieski, zielony
(531) 01.15.15, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja,
uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe,
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne,
pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie
i udostępnianie informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, usługi wydawnicze.
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(111) 326461
(220) 2019 05 16
(210) 499852
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 22
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETRO MOTOR SHOW
(540)

(591) czarny, ciemnoczerwony
(531) 26.04.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja,
uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe,
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne,
pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie
i udostępnianie informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, usługi wydawnicze.
(111) 326462
(220) 2019 05 16
(210) 499853
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) STEFAŃSKI TOMASZ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RTEPO
(510), (511) 9 odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, artykuły odblaskowe do noszenia, do zapobiegania wypadkom, odzież zabezpieczająca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ochronna
odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, urządzenia zabezpieczające i ochronne, urządzenia ostrzegawcze do celów
bezpieczeństwa, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami,
urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki ratunkowe, kominiarki chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kurtki chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony ochronne
[przeciw wypadkom lub urazom], ochraniacze klatki piersiowej przed
wypadkami lub urazami [inne niż stosowane w sporcie], ochraniacze
na brzuch, chroniące przed urazami [inne niż elementy ubiorów
sportowych lub przystosowane do użytku w określonych zajęciach
sportowych], ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami
[inne niż artykuły sportowe], nakolanniki dla robotników, spodnie
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, obuwie chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski ochronne,
maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania,
maski do nurkowania, maski do spawania, filtry do masek do oddychania, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, ochronne
nakrycia głowy, ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami
lub urazami, ochraniacze na oczy, ochraniacze na usta [osłony dziąseł], osłony głowy, ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, osłony ochronne na twarz, osłony oczu, kaski zabezpieczające, ochronne kaski sportowe, rękawice do ochrony przed
wypadkami lub urazami, rękawice azbestowe do ochrony przed
wypadkami, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice dla nurków, okulary, okulary
przeciwoślepieniowe, okulary 3d, okulary ochronne do uprawiania
sportu, okulary inteligentne, okulary ochronne, okulary ochronne do ochrony oczu, okulary spawalnicze, osłony na twarz, osłony
ochronne na twarz dla robotników, ochronne osłony na twarz dla
spawaczy, okulary przeciwsłoneczne, osłony przeciwodblaskowe,
osłony zabezpieczające przed iskrami, siatki zabezpieczające przed
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wypadkami, ochraniacze przed udarem napięciowym, etui na okulary, słuchawki z redukcją hałasu, aparatura zabezpieczająca przed
upadkiem, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem.

(111) 326463
(220) 2019 05 16
(210) 499854
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 22
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUILD4FUTURE FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA
(540)

(591) szary, ciemnoniebieski
(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.10, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, forów, debat, paneli dyskusyjnych,
organizowanie Imprez wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowywanie,
publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych,
takich jak: katalogi, programy, plakaty, druki, prospekty, broszury,
gadżety, materiały promocyjne, ulotki, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe,
wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni
wystawienniczych, sprzedaż czasu antenowego podczas konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, forów, debat, paneli
dyskusyjnych, organizacja sesji merytorycznych i reklamowych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie,
gromadzenie i udostępnianie informacji, doradztwo specjalistyczne
w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa wystaw oraz konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów związanych z kulturą, edukacją, gospodarką lub rozrywką, usługi wydawnicze.
(111) 326464
(220) 2019 05 16
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 22
(732) JT International SA, Genewa (CH)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 499856

(531) 26.01.03, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.13
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprzetworzony,
tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu snus, papierosy, papierosy
elektroniczne, cygara, cygaretki, tabaka, artykuły dla palaczy ujęte
w klasie 34, bibułki papierosowe, tutki papierosowe i zapałki.
(111) 326465
(220) 2019 05 16
(210) 499869
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO
EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OFE Pocztylion
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych.
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(111) 326466
(220) 2019 05 16
(210) 499871
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO
EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFE POCZTYLION
(540)

(591) granatowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.02.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych.
(111) 326467
(220) 2019 05 16
(210) 499873
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO
EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PPK Pocztylion
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych.
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(540) (znak słowny)
(540) Pocztylion Arka PTE S.A.
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych.
(111) 326472
(220) 2019 05 16
(210) 499884
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO
EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IKZE Pocztylion
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych.
(111) 326473
(220) 2019 05 16
(210) 499890
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZoZoLE HELLO ŻELO 25% soku owocowego STICKS
(540)

(111) 326468
(220) 2019 05 16
(210) 499874
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO
EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PPK POCZTYLION
(540)

(591) granatowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.02.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych.
(111) 326469
(220) 2019 05 16
(210) 499876
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 22
(732) PREMIUM ROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotokłos (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEMOLANDIA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, napoje owocowe, lemoniada.
(111) 326470
(220) 2019 05 16
(210) 499882
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO
EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POCZTYLION ARKA PTE S.A.
(540)

(591) granatowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 26.02.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych.
(111) 326471
(220) 2019 05 16
(210) 499883
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO
EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)

(591) biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, różowy, niebieski,
ciemnoniebieski, żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny,
fioletowy
(531) 29.01.15, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.18, 02.05.08,
02.05.23, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.17, 02.09.04, 26.01.03, 26.01.17,
26.01.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 326474
(220) 2019 05 17
(210) 499901
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 29
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAIOR
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, wody stołowe,
woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych
stosowana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów,
druków, rozlepianie plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
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osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla
innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem,
a mianowicie, torby z papieru, papier do pakowania reklamowy,
chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe,
albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa,
papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu,
katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie
sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów,
reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi
w zakresie organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych,
kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa:
kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.

(111) 326475
(220) 2019 05 17
(210) 499902
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 29
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WIELKOPOLAN
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, wody stołowe,
woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych
stosowana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
druków, rozlepianie plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla
innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem,
a mianowicie, torby z papieru, papier do pakowania reklamowy,
chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe,
albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa,
papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu,
katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie
sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów,
reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi
w zakresie organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych,
kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa:
kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.
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(111) 326476
(220) 2019 05 17
(210) 499907
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR THUMSKI
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, wody stołowe,
woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych
stosowana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów,
druków, rozlepianie plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane Jako zakupy i sprzedaż produktów dla
innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem,
a mianowicie: torby z papieru, papier do pakowania reklamowy,
chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe,
albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa,
papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu,
katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie
sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów,
reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi
w zakresie organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych,
kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa:
kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.
(111) 326477
(220) 2019 05 17
(210) 499909
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR THUM
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, wody stołowe,
woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych
stosowana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów,
druków, rozlepianie plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla
innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
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gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem,
a mianowicie: torby z papieru, papier do pakowania reklamowy,
chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe,
albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa,
papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu,
katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie
sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów,
reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi
w zakresie organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych,
kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa:
kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.

(111) 326478
(220) 2019 05 17
(210) 499910
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIWO THUMSKIE
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, wody stołowe,
woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych
stosowana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów,
druków, rozlepianie plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla
innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem,
a mianowicie: torby z papieru, papier do pakowania reklamowy,
chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe,
albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa,
papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu,
katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie
sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów,
reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi
w zakresie organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych,
kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa:
kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.
(111) 326479
(151) 2019 11 21

(220) 2019 05 17
(441) 2019 08 12

(210) 499911
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(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR TUMSKI
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, wody stołowe,
woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych
stosowana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów,
druków, rozlepianie plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla
innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem,
a mianowicie: torby z papieru, papier do pakowania reklamowy,
chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe,
albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa,
papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu,
katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie
sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów,
reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi
w zakresie organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych,
kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa:
kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.
(111) 326480
(220) 2019 05 17
(210) 499913
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR TUM
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, wody stołowe,
woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych
stosowana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów,
druków, rozlepianie plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla
innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem,
a mianowicie: torby z papieru, papier do pakowania reklamowy,
chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamo-
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we, przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe,
albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa,
papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu,
katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie
sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów,
reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi
w zakresie organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych,
kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa:
kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.

(111) 326481
(220) 2019 05 17
(210) 499914
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIWO TUMSKIE
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, wody stołowe,
woda sodowa, piwo, napoje piwne, substraty do wyrobu piwa, ekstrakty słodowe, produkty piwowarskie, 35 usługi sprzedaży i promocji piwa oraz napojów, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych
stosowana jako rozpowszechnianie: próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, marketing, materiały reklamowe na samochodach, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów,
druków, rozlepianie plakatów reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie
osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla
innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem,
a mianowicie: torby z papieru, papier do pakowania reklamowy,
chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe,
albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa,
papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania
do butelek z kartonu, fotografie reklamowe, wyroby z kartonu,
katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe
taśmy przylepne reklamowe, szaliki, nakrycia głowy, daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, obuwie
sportowe, badanie rynku, opinie, sondaże, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów,
reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 usługi browarnicze, warzenie piwa, 41 usługi
w zakresie organizowania imprez: artystycznych, informacyjnych,
kulturalnych, muzycznych, naukowych, plenerowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, konkursów i festiwali, festynów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod
dźwiękowych, słownych, technik audiowizualnych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i obsługa:
kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów.
(111) 326482
(220) 2019 05 17
(210) 499920
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 29
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr 4/2020

(540) Galeria Śląska
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 05.03.06, 27.05.01, 26.04.15, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia
wszelkiego typu-w tym szpitali oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania
przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją sieci
handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz reprezentowaniem
interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych
i promocyjnych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie
komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz
danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji
handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich
w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wyceny
dotyczące spraw handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów
handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni handlowych w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administrowanie, zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem
i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, doradztwo
inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie
inwestycji, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, w tym
w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 39 wynajmowanie
miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem
przedmiotów dystrybuowanych w centrach handlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywania, wypożyczanie
pojazdów, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie
konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw oraz imprez
kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, publikacje elektroniczne on-line,
usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, prowadzenia salonów
urody, usługi w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja
i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe,
pokazy i wystawy edukacyjne, tłumaczenia, użytkowanie i wynajmowanie sal kinowych, wynajmowanie obiektów i sal rekreacyjnych,
sportowych i rozrywkowych na cele imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych.
(111) 326483
(151) 2019 11 14

(220) 2019 05 17
(441) 2019 07 22

(210) 499925
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(732) PIOTROWSKA KAROLINA ESTETICA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITspot
(540)

(591) zielony, czerwony
(531) 02.03.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi
w zakresie informacji sportowej, usługi sportowe i w zakresie fitness,
usługi trenerów personalnych, szkolenia sportowe, zajęcia sportowe,
obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie eventów sportowych.
(111) 326484
(220) 2019 05 17
(210) 499933
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Żółty Cesarz
(540)

(591) żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko i wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze, 30
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód do chłodzenia, 31 produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe
zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, pasza dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa).
(111) 326485
(220) 2019 05 17
(210) 499942
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 22
(732) NT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Me.
(540)

(591) beżowy, czarny
(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 środki toaletowe, środki perfumeryjne i zapachowe,
mydła i żele, preparaty do kąpieli, dezodoranty i antyperspiranty,
kosmetyki do makijażu, barwniki kosmetyczne, henna do celów
kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, preparaty do włosów, balsamy do włosów, farby
do włosów, farby do brody, brylantyna, kosmetyki do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, lakier
do włosów, maseczki do włosów, nielecznicze szampony do włosów, płyny do trwałej ondulacji, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do włosów, płyny koloryzujące do włosów, pianka do włosów,
pianka do stylizacji, odżywki do włosów, środki do trwałej ondulacji,
żele do włosów, woski do układania włosów, szampony z odżywką do włosów, szampony przeciwłupieżowe, szampony lecznicze,
szampony koloryzujące, szampony w kostkach, szampony do użytku
osobistego, szampony do włosów dla ludzi, suche szampony, kremy
pod prysznic, kremowe mydło do dała, kostki mydła do mycia ciała,
lecznicze preparaty do mycia rąk, mydła, dezynfekujące mydła perfumowane, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku osobistego, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, mydła lecznicze, mydła toaletowe, żele do kąpieli i pod
prysznic nie do celów medycznych, żele pod prysznic, żele do użytku
kosmetycznego, szampony do ciała, produkty z mydła, mydło pielęgnacyjne, mydła w płynie do kąpieli, pasta do zębów, dezodoranty
do ciała [wyroby perfumeryjnej, chusteczki perfumowane, kremy
perfumowane, naturalne środki perfumeryjne, kremy do aromaterapii, perfumy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, zapachy,
kosmetyki, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki do użytku osobistego, krem do skórek wokół paznokci, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w formie olejków, kreda do użytku kosmetycznego,
preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, zestawy kosmetyków, preparaty
kosmetyczne do twarzy, preparaty ścierne do ciała, balsamy inne niż
do celów medycznych, błyszczyki do ust, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty
dla ludzi i zwierząt, mydło do golenia, preparaty do golenia, sole
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli do celów innych niż
lecznicze, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, maseczki
kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, środki
do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, płyny do pielęgnacji włosów, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty
do opalania, preparaty do prostowania włosów, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, naklejki ozdobne do ciała, kleje do sztucznych rzęs, włosów, paznokci, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs,
preparaty do ochrony przed słońcem, sole kąpielowe do celów Innych niż lecznicze, szampony, szminki, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, woda toaletowa, olejki toaletowe, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, pomadki do ust, waciki do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, farby do włosów, lakiery do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, woda kolońska, woda lawendowa, woda toaletowa, woda zapachowa, wosk do depilacji, zmywacze do paznokci,
żele do masażu inne niż do celów medycznych, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
preparaty do mycia ciała, preparaty do mycia do użytku domowego,
mydełka, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, neutralizatory do trwałej ondulacji, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, ołówki, kredki kosmetyczne,
ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci,
preparaty do pielęgnacji paznokci, odżywki do paznokci, sztuczne
paznokcie, produkty perfumeryjne.

(111) 326486
(220) 2019 05 17
(210) 499950
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP noc
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(540)

(591) czerwony, fioletowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(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) 326487
(220) 2019 05 17
(210) 499953
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP noc APAP N
(540)

(591) czerwony, fioletowy, biały, jasnoniebieski, srebrny
(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.04, 26.04.18,
01.01.05, 01.01.09, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.13
(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

Nr 4/2020

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) 326488
(220) 2019 05 17
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 29
(732) NAKIELNY WITOLD, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOKIETKA CENTRUM HANDLOWE
(540)

(210) 499954

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż, w tym przez internet artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami
usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu-w tym
szpitali oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją sieci handlowych,
gastronomicznych i hotelowych oraz reprezentowaniem interesów
osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych
i promocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz
danych, usługi związane z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi
reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej
oraz za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez
kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wyceny doty-
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czące spraw handlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów
lojalnościowych dla reklamowych, usługi klubów klienta celów handlowych, promocyjnych i/lub rynek dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, nowych produktów, usługi w zakresie
wprowadzanie na tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki,
36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych, usługowych, wynajem
powierzchni handlowych w centrach handlowo-rozrywkowych,
ich administrowanie, zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane
z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami
oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów
wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów
i bonów wartościowych, w tym w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz
ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(111) 326489
(220) 2019 05 17
(210) 499957
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP extra
(540)

(591) czerwony, biały, jasnoczerwony, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 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 preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
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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) 326490
(220) 2019 05 17
(210) 499958
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP przeziębienie
(540)

(591) czerwony, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(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) 326491
(220) 2019 05 17
(210) 499959
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP extra
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(540)

(591) czerwony, biały, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, srebrny
(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 26.13.25,
29.01.15, 26.11.08, 19.13.21
(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) 326492
(220) 2019 05 17
(210) 499960
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 29
(732) RAUSIŃSKA KLAUDIA ALEKSANDRA, Oława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cavallo Vincente
(540)

(531) 03.03.01, 03.03.17, 27.05.01
(510), (511) 18 baty, czapraki pod siodła końskie, derki na konie, klapy
na oczy dla koni, nakolanniki dla koni, obroże dla zwierząt, odzież
dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, osprzęt do uprzęży, sakwy, siodła do jazdy konnej, strzemiona, uprzęże, zapięcia do siodeł, owijki
na nogi dla koni, nauszniki dla koni, 25 bielizna wchłaniająca pot,
bryczesy, czapki,czapki z daszkiem, daszki jako nakrycia głowy, kamizelki, koszule, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, nauszniki,
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odzież, rękawiczki, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, szale, fraki
jeździeckie, koszule jeździeckie, odzież jeździecka, podkolanówki
jeździeckie, bluzy, swetry, spodnie.

(111) 326493
(220) 2019 05 17
(210) 499961
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP Caps
(540)

(591) czerwony, niebieski, biały, srebrny, granatowy
(531) 19.13.21, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15,
26.01.05, 26.15.01
(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) 326494
(220) 2019 05 17
(210) 499963
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) SCAMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWINTESENCJA SMAKU

Nr 4/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

141

(540)

(540)

(591) czarny, złoty, biały, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.05, 25.01.09, 25.01.15, 25.01.17,
25.01.18, 25.01.19, 25.01.25, 26.03.04, 26.04.22
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, wędliny, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, nabiał i substytuty nabiału, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i preparaty
zbożowe, chleb, ciasta i słodycze, jadalne lody, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe,
przyprawy, lód, 31 rolnicze, ogrodnicze i leśne (nie preparowane
i nieprzetworzone) produkty i ziarna, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, żywność 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, koktajle.

(591) czerwony, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 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.

(111) 326495
(220) 2019 05 17
(210) 499969
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP ból i gorączka C plus
(540)

(591) czerwony, biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 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.
(111) 326496
(220) 2019 05 17
(210) 499970
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP Caps

(111) 326497
(220) 2019 05 18
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) BIENERT EWA, Sieradz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gabinety Terapii Ewy Bienert EB
(540)

(210) 499971

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 27.05.22
(510), (511) 41 publikowanie tekstów z zakresu psychologii, publikowanie testów psychologicznych i książek z zakresu psychologii, doradztwo zawodowe z zakresu psychologii, organizowanie i prowadzenie seminariów z zakresu psychologii, organizowanie i prowadzenie
sympozjów z zakresu psychologii, organizowanie i prowadzenie konferencji z zakresu psychologii, organizowanie i prowadzenie szkoleń
zakresu psychologii, produkcja i rozpowszechnianie filmów i nagrań
video z zakresu psychologii i testów psychologicznych, 44 doradztwo
psychologiczne, usługi psychologów, konsultacje psychologiczne,
opieka psychologiczna, leczenie psychologiczne, usługi diagnozy
psychologicznej, przeprowadzanie testów psychologicznych, przygotowywanie profili psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, sporządzanie raportów psychologicznych, psychoterapia,
usługi psychiatryczne, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej,
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, usługi świadczone przez
dietetyków, seksuologia, psychoterapia dzieci i młodzieży, psychoterapia dorosłych, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, sporządzanie pisemnych opinii psychologicznych, sporządzanie
pisemnych ekspertyz psychologicznych.
(111) 326498
(220) 2019 05 20
(210) 499976
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLANA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy do ciała jako kosmetyki, kosme-
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tyki do makijażu, kosmetyki w formie olejków, maseczki do skóry jako
kosmetyki, olejki do ciała jako kosmetyki, kosmetyki w postaci płynów,
kosmetyki w formie żeli, kosmetyki do makijażu skóry, peelingi do twarzy jako kosmetyki, toniki do twarzy jako kosmetyki, kremy na noc jako
kosmetyki, kremy do twarzy jako kosmetyki, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki do makijażu twarzy, błyszczyki do ust jako kosmetyki,
pomadki ochronne do ust, płyny do twarzy jako kosmetyki, kosmetyki
do pielęgnacji urody, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
do stosowania na skórę, nawilżające kremy do skóry jako kosmetyki,
nawilżające balsamy do ciała jako kosmetyki, kosmetyki nielecznicze
i preparaty toaletowe, płyny do pielęgnacji skóry jako kosmetyki,
środki do oczyszczania skóry twarzy jako kosmetyki, żele do twarzy
i ciała jako kosmetyki, kremy do twarzy i ciała jako kosmetyki, środki
wyszczuplające jako kosmetyki, inne niż do celów medycznych, środki
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, środki nawilżające jako kosmetyki, koncentraty nawilżające jako kosmetyki, balsamy do opalania jako kosmetyki, preparaty
do samoopalania jako kosmetyki, preparaty do wybielania skóry jako
kosmetyki, olejki do pielęgnacji skóry jako kosmetyki, środki nawilżające do twarzy jako kosmetyki, kremy chroniące przed słońcem jako
kosmetyki, zmywacze lakieru do paznokci jako kosmetyki, kosmetyki do włosów, 5 suplementy ziołowe, suplementy diety, suplementy
ziołowe w płynie, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy ziołowe w proszku.

(111) 326499
(220) 2019 05 20
(210) 499988
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAMIBIOME
(510), (511) 1 preparaty bakteryjne do użytku w przemyśle spożywczym, probiotyczne preparaty bakteryjne [inne niż do celów
medycznych], preparaty bakteryjne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, kultury bakteryjne (probiotyki) stosowane
w przemyśle spożywczym, 5 probiotyki jako suplementy, produkty
farmaceutyczne, suplementy diety do celów medycznych, środki
spożywcze do zastosowania medycznego także zawierające kultury
bakterii, żywność dla niemowląt w tym mleko dla niemowląt, odżywki do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
bakteriologiczne preparaty dla celów medycznych, leki dla ludzi, leki
pomocnicze, żywność dietetyczna dla celów medycznych, substancje przywracające prawidłową florę bakteryjną.
(111) 326500
(220) 2019 05 20
(210) 499991
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 08
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO BAŁTYK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSSMAN
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, słodycze [cukierki], batony zbożowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, produkty spożywcze na bazie owsa, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych.
(111) 326501
(220) 2019 05 20
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 08
(732) KIRSZKE PIOTR ACTIVE LIFE, Rydzyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) active life
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.11.12

(210) 500000
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(510), (511) 41 usługi siłowni, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, usługi siłowni związane z kulturystyką, fitness kluby, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu
fizycznego, dostarczanie sprzętu sportowego, informacje na temat
sportu, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie
ćwiczeń fizycznych, kultura fizyczna, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, obsługa obiektów
sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję
fizyczną, rezerwowanie obiektów i sprzętu do ćwiczeń fizycznych,
rezerwowanie obiektów sportowych, świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, szkolenia sportowe, trenowanie,
udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki sportowej,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń grupowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, udzielanie
informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem
strony internetowej online, udzielanie informacji sportowych za pośrednictwem wcześniej nagranych wiadomości telefonicznych,
udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, usługi fitness klubów, usługi klubów sportowych, usługi klubów zdrowia
i klubów sprawności fizycznej, usługi sportowe, usługi trenerskie,
usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi treningowe siłowe i poprawiające
kondycję, usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi w zakresie
udostępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line.

(111) 326502
(220) 2019 04 25
(210) 499146
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 01
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAFIA
(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
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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) 326503
(220) 2019 04 25
(210) 499156
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) SZWED MAŁGORZATA, SZWED JACEK, SZWED EWA F.H.U.
TERCET SPÓŁKA CYWILNA, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ff FACE TO FACE INSTYTUT KOSMETOLOGII I MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ
(540)

(591) czarny, różowy, szary, biały
(531) 29.01.14, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie kosmetyków,
usługi sprzedaży kosmetyków, perfum, środków farmaceutycznych,
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, 44 usługi salonów kosmetycznych, usługi
kliniki kosmetycznej, usługi medycyny estetycznej, usługi SPA, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, kosmetyczne zabiegi laserowe skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, nakładanie
produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, usługi
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie
makijażu permanentnego, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost
włosów jako medycyna estetyczna, laserowy zabieg kosmetyczny
pajączków, usługi manicure, usługi pedicure, wykonywanie makijażu, usługi masażu, masaże lecznicze i relaksujące.
(111) 326504
(220) 2019 04 25
(210) 499159
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 01
(732) SANSA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GlareOne
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek,
aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycznych],
alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, analizatory
wielkości nanocząsteczek, anemometry, anody, anteny, antykatody,
aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura
i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, aparaty
tlenowe do pływania podwodnego, apertometry [optyka], aplikacje
komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów,
balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie anodowe,
baterie do oświetlania, baterie do papierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne,
betatrony, bezpieczniki topikowe, biochipy, biurowe urządzenia
do dziurkowania kart, błony rentgenowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, cewki [induktory],
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cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych,
chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond, cukromierze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cyfrowe termostaty do kontroli warunków klimatycznych, cyklotrony, cyrkle do mierzenia, czarne skrzynki [rejestratory
danych], częstotliwościomierze, czujniki piezoelektryczne, czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze],
densymetry, densytometry, detektory podczerwieni, diody elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi [QLED], diody świecące
[LED], dozowniki, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy, drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody]
telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze wylotowe do węży
pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, dżojstiki
do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, ekierki pomiarowe,
ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany
radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany wideo, elektrolizery,
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu
do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe,
elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych,
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze
światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne
urządzenia pomiarowe, emotikony do pobrania na telefony komórkowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui
na smartfony, fajki z ustnikiem do oddychania pod wodą, falomierze,
film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy
rysunkowe animowane, filtry do masek do oddychania, filtry do użytku w fotografii, filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, flary
ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze,
głośniki, gniazdka elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], grafika do pobrania do telefonów komórkowych,
grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki
do przywoływania psów, gwizdki sportowe, gwizdki sygnalizacyjne,
hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, igły do kompasów
geodezyjnych, igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe),
inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy
komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe do silników, kable światłowodowe, kalkulatory, kalkulatory
kieszonkowe, kalorymetry, kamery cofania do pojazdów, kamery
termowizyjne, kamery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas
klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody,
kątomierze [przyrządy pomiarowe], kątowniki do mierzenia, kijki
do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce gaśnicze, koce ratunkowe,
kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze,
kolektory elektryczne, kombinezony ochronne dla lotników, komory
dekompresyjne, komórki fotowoltaiczne, komparatory, kompasy
[przyrządy pomiarowe], kompasy okrętowe, komputery, komputery
cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, kondensory optyczne, końcówki [elektrycz-
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ność], korektory graficzne [urządzenia audio], krokomierze
[pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fotograficzne,
kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy błyskowe
do aparatów fotograficznych, lampy ciemniowe [fotografia], lampy
elektronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy optyczne,
lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, lasery, nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie
sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy,
liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra do kontroli pracy,
ładowarki do baterii, ładowarki do papierosów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], łączniki
elektryczne, łodzie ratunkowe, łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych,
manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy
dydaktyczne], manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe],
maski do nurkowania, maski do oddychania, inne niż do sztucznego
oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych,
maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, maszyny faksymilowe,
maszyny i urządzenia do sondowania, maszyny sumujące, materiały
na przewody instalacji elektrycznych [kable], meble laboratoryjne,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub
żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka],
membrany do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przyrządy
miernicze], miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki,
miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, mierniki, mierniki sygnału
satelitarnego, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy,
mikrotomy, miksery audio, modele głowy do szkoleń dla fryzjerów
[urządzenie dydaktyczne], modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, morskie sondy [radarowe
lub ultradźwiękowe], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników,
nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, napędy dysków
do komputera, nauszniki do słuchawek, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografia], numeryczne
wyświetlacze elektroniczne, obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy do selfie, obiektywy powiększające, obudowy głośników, ochraniacze głowy do uprawiania
sportu, ochraniacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki
radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
ognioodporna odzież, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne,
okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okularów, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie
komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania,
optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], oscylografy, osłony azbestowe
dla strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, osłony obiektywów, osłony ochronne na twarz dla robotników, osłony
przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste
urządzenia stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory [ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, palmtopy, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów
komórkowych, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pedały wah wah (kaczki), peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety laboratoryjne, pirometry, plandeki ochronne,
planimetry, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki dla
układów scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty
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gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce
do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, polarymetry, pomiarowe
naczynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice alkoholowe, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory centralne, programy
komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, prostowniki,
próżniomierze, pryzmaty [optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki,
inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne,
przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków, przykładnice pomiarowe, przyłbice
do spawania, przyrządy do kosmografii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy
do pomiaru rozmiaru palca, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy
do pomiaru wysokości, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy
do wyznaczania azymutu, przyrządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe,
przyrządy zawierające okular, przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze
[elektryczność], puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki
do przezroczy, rastry do fotograwiury, ratownicze latarki laserowe,
reduktory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla
pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice cybernetyczne, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony
przed wypadkami, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, roboty
do nadzoru bezpieczeństwa, roboty do teleprezencji, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję,
roboty laboratoryjne, różdżki dla różdżkarzy, rurki do nurkowania,
rurki kapilarne, rurki Pitota, rurki z ustnikiem do oddychania pod
wodą, rury głosowe, satelity do celów naukowych, schody i drabinki
pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skafandry dla nurków, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane
na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, soczewki do okularów,
soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia
przetwarzające dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy,
sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje
ładowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych
dla komputerów, stateczniki [oświetlenie], statki pożarnicze, statywy
do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stojaki
przystosowane do laptopów, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy, styki elektryczne, subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki,
sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe, niewybuchowe, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki Petriego, szklane obudowy do akumulatorów, szkła
kontaktowe, szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia], śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła
błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablety, tablice połączeń,
tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, tarcze odblaskowe noszone
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy
do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku,
taśmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony,
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telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrometry, termometry nie do celów medycznych, termostaty
do pojazdów, tłumice, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], torby do noszenia komputerów, totalizatory, transformatory
elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, transpondery,
tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łączące do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność],
tygle [laboratoryjne], układy scalone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy
żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów,
urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia
do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli frankowania, urządzenia
do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do lokalizowania dźwięku,
urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do montażu
filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek
fotograficznych, urządzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do ochrony
osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne niż
do sztucznego oddychania, urządzenia do odmagnesowywania
taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia,
urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia
do przetwarzania danych, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do stereoskopii,
urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wyważania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia],
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami,
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami
kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni
rentgenowskich, nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy
do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia
i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia
i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do przetwarzania
powietrza czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia kinematograficzne, urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia monitorujące, inne niż do celów
medycznych, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia PDA, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia systemu GPS, urządzenia telekomunikacyjne w postaci
biżuterii, urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż
do celów medycznych, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące masę
ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi pomostowe, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery
do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach,
wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze
przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania,
wyłączniki samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki
[fotografia], wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze
lampowe, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zakraplacze do odmierzania, inne niż do użytku me-
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dycznego lub domowego, zamki elektryczne, zatyczki do uszu
do nurkowania, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, zegarki inteligentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych,
zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], złącza
do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki,
świecące, 11 abażury do lamp, agregaty klimatyzacyjne, akcesoria
łazienkowe, akcesoria z szamoty do piekarników, antyrozpryskowe
dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura do fumigacji, nie do celów medycznych, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura do suszenia paszy, aparatura i instalacje chłodnicze,
aparaty do suszenia słodu, armatura bezpieczeństwa do urządzeń
oraz rur wodnych i gazowych, armatura do kąpieli parowych, armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, autoklawy, elektryczne, do gotowania, automatyczne instalacje do transportu popiołu, baterie
mieszające do rur wodociągowych, bidety, bojlery gazowe, bojlery,
inne niż części maszyn, chłodnice do pieców, chłodnicze instalacje
do tytoniu, chłodnie, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodziarki,
elektryczne, chromatografy do celów przemysłowych, ciśnieniowe
zbiorniki wody, czajniki elektryczne, czołówki, czyste komory [instalacje sanitarne], deski sedesowe, dmuchawy kominowe, dozowniki
środków odkażających w toaletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], dymowe kanały, dywany podgrzewane elektrycznie, dźwigary do ładowania pieców, elektryczne latarki, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych ciastek ryżowych,
do celów domowych, elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne płyty kuchenne, elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia,
elektryczne urządzenia do gotowania sous vide, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, fontanny,
fontanny czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, garnki
do gotowania kuskusu, elektryczne, garnki do tajine, elektryczne,
garnki termiczne, elektryczne, generatory acetylenowe, generatory
mikrobąbelków do kąpieli, gofrownice elektryczne, grill, grzałki nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, hydranty, hydroponiczne systemy uprawy, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje do automatycznego
podlewania, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki
moderatorów jądrowych i paliwowych, instalacje do oczyszczania
ścieków, instalacje do odsalania, instalacje do ogrzewania wodnego,
instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, instalacje
oświetleniowe do statków powietrznych, kabiny prysznicowe, kabiny
przenośne do łaźni tureckich, kaloryfery elektryczne, kamienie lawy
wulkanicznej do grilla, kanały dymowe do kotłów grzewczych, klosze
do lamp [kominki], knoty do pieców olejowych, koce, elektryczne,
nie do celów medycznych, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory gazu, inne niż części maszyn, kotły
do pralni, kotły grzewcze, kotły parowe, inne niż części maszyn, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów
przemysłowych, kuchenny (sprzęt-) elektryczny, kuliste klosze
do lamp, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampiony na świece,
lampki elektryczne na choinki, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do kręcenia włosów,
lampy do oświetlania akwarium, lampy do paznokci, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy górnicze, lampy kierunkowe do rowerów, lampy laboratoryjne, lampy lecznicze, nie do celów medycznych, lampy łukowe, lampy nurkowe, lampy olejowe, lampy
oświetleniowe, lampy stojące, lampy ultrafioletowe, nie do celów
medycznych, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie
oświetleniowe, lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki do celów
przechowywania leków, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne,
maszyny do wytwarzania lodów, maszyny i urządzenia do wytwarza-
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nia lodu, muszle klozetowe, muszle klozetowe [WC], naczynia
wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, natryski, prysznice,
nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, odmrażacze
do pojazdów, odzież ogrzewana elektrycznie, ogrzewacze do rąk zasilane przez USB, ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, opalarki, oprawki do lamp elektrycznych,
osprzęt do palników gazowych, osuszacze powietrza, oświetlenie
do motocykli, ozdobne wodotryski, palniki, palniki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki do lamp, palniki gazowe, palniki kuchenek, palniki laboratoryjne, palniki na alkohol, palniki olejowe, palniki
tlenowo-wodorowe, palniki żarowe, parowary elektryczne, parowe
sauny do twarzy, parowniki, pasteryzatory, piece [do wypalania, prażenia], piece [urządzenia grzewcze], piece dentystyczne, piece
do pieczenia, piece do spopielania, piece na gorące powietrze, piece
słoneczne, piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, pisuary [armatura sanitarna], płuczki gazowe [części instalacji gazowych], pochodnie, pochodnie gazowe do użytku w rafineriach naftowych, podgrzewacze do kubków zasilane przez USB, podgrzewacze do łóżek,
podgrzewacze łóżek [szkandele], podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki elektryczne
nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, pojemniki chłodzące, elektryczne, pompy ciepła, popielniki do pieców, prasowacze parowe, prasy do tortilli, elektryczne, pręty do rożna, pręty rusztowe,
promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, przeciwoślepieniowe
urządzenia do samochodów [osprzęt do lamp], przenośne ogniska
kowalskie, przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, reaktory jądrowe, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, regeneratory ciepła, rozpraszacz światła, rożen, rożna, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, rury kotłowe
centralnego ogrzewania, rury oświetleniowe, rury wodociągowe
do instalacji sanitarnych, skarpetki podgrzewane elektrycznie,
spłuczki ustępowe, stelaże do abażurów, sterylizatory, sterylizatory
do wody, sterylizatory powietrza, suszarki do prania, elektryczne, suszarki do włosów, suszarki do żywności, elektryczne, szafy chłodnicze, szybkowary, elektryczne, światła do pojazdów, światła rowerowe, światła sufitowe, świecące numery na domy, termiczne kolektory
słoneczne [ogrzewanie], termofory, tostery, umywalki [części instalacji sanitarnych], urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące,
nie do użytku osobistego, urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do chłodzenia napojów,
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji
powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do filtrowania
akwariów, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, urządzenia do oczyszczania gazu,
urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do odwadniania odpadków spożywczych, urządzenia do ogrzewania, urządzenia
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia
do ogrzewanie akwariów, urządzenia do opalania się [łóżka opalające], urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia
i opiekania, urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia do podgrzewania żelazek, urządzenia do prażenia owoców, urządzenia
do prażenia tytoniu, urządzenia do schładzania wody, urządzenia
do smażenia gorącym powietrzem, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia do tworzenia
wirów wodnych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien
z hydromasażem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia
do załadunku pieców, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia grzewcze do pojazdów,
urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny
do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia na gorące powietrze, urządzenia zasilające kotły grzewcze, urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, ustępy przenośne, uszczelki do kranów
wodociągowych, wanny, wanny do nasiadówek, wanny spa, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne
do użytku osobistego, węgiel do lamp łukowych, wężownice [części
instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, wieże rafineryjne do destylacji,
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włókna magnezowe [oświetlenie], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wymienniki ciepła,
inne niż części maszyn, wyprofilowane elementy instalacji piekarników, zamrażarki, zapalarki do gazu, zapalniczki i zapalarki, zasobniki
ciepła, zasobniki pary, zasuwy [ogrzewnictwo], zaślepki do grzejników, zawory do rur i rurociągów, zawory powietrzne do instalacji
ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach,
zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], zbiorniki
do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, zmiękczacze wody, żarniki
do lamp elektrycznych, żarniki elektryczne do ogrzewania, żarówki
do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki oświetleniowe, żyrandole, 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, dystrybucja filmów, edukacja religijna, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów, 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, nauka judo, 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, 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), rezerwowanie
miejsc na pokazy, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, 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 asystentów dla osób wymagających specjalnej
opieki, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy],
usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych,
usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań,
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi
technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi
w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie
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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) 326505
(220) 2019 04 26
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 24
(732) TOP-GRUPP Kft., Budapeszt (HU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXE COLLECTION HIGH QUANLITY SPORT
(540)

(210) 499178

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 25.05.25, 26.04.02, 26.04.11, 26.04.22, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, kurtki, koszule, bluzy,
swetry, spodnie, garnitury, marynarki, rękawiczki, apaszki, kapelusze,
suknie, spódnice, spodnie, bluzki, sukienki, żakiety, garsonki, komplety odzieży, odzież wierzchnia, odzież sportowa, odzież jeansowa,
bielizna, 35 prowadzenie sklepów hurtowych i detalicznych z odzieżą, z bielizną, z obuwiem, z wyrobami skórzanymi, z tekstyliami, z dodatkami do ubiorów, prowadzenie sklepów hurtowych i detalicznych internetowych z odzieżą, z obuwiem, z bielizną, z tekstyliami,
z dodatkami do ubiorów, polegające na zgrupowaniu na rzecz osób
trzecich tych towarów, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu,
agencje importowo-eksportowe, organizowanie targów w celach
handlowych i reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów odzieżowych.
(111) 326506
(220) 2019 04 26
(210) 499187
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 22
(732) Kik Textilien und Non-Food GmbH, Bönen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) kik ubranie kupione z głową
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie towarów takich
jak: odzież, obuwie i nakrycia głowy, sztuczna biżuteria, kosmetyki,
produkty perfumeryjne, materiały piśmienne, artykuły gospodarstwa domowego, mianowicie przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, naczynia, pojemniki, kosze i koszyki do użytku domowego, akcesoria do sprzątania, tace, termometry, rękawiczki, termosy,
tarki, sitka, cedzaki, nożyczki, wiadra, rozpylacze, wieszaki i haczyki
na ubrania, rolki do czyszczenia ubrań, suszarki do bielizny, stołki,
taborety ze schodkiem, półki na buty, haki, haczyki, gumki elastyczne, zamknięcia zabezpieczające, słomki do napojów, pojemniki
do transportu, zastawa stołowa, talerze, sprzęt, naczynia i akcesoria
do gotowania, bielizna stołowa, pościelowa i domowa, pościel, koce,
sprzęt kuchenny, przybory do czyszczenia, preparaty do czyszczenia i polerowania, artykuły do przechowywania, zabawki, ozdoby,
książki, świeczki, walizki i torby, parasole, wykładziny dywanowe
i dywany, chodniki, maty, narzędzia, artykuły spożywcze i napoje,
karma dla zwierząt i akcesoria dla zwierząt domowych, elektryczne
i elektroniczne przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
elektroniczne urządzenia rozrywkowe, meble i wyposażenie, artykuły do robótek ręcznych i do rękodzieła, artykuły pasmanteryjne,
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artykuły oświetleniowe, akcesoria na przyjęcia, artykuły sportowe,
artykuły samochodowe, pestycydy, sprzedaż on-line w zakresie
towarów takich jak: odzież, obuwie i nakrycia głowy, sztuczna biżuteria, kosmetyki, produkty perfumeryjne, materiały piśmienne,
artykuły gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, talerze, sprzęt,
naczynia i akcesoria do gotowania, bielizna stołowa, pościelowa
i domowa, pościel, koce, sprzęt kuchenny, mianowicie przybory
do użytku domowego, kuchennego, do gotowania i do pieczenia,
artykuły kuchenne, urządzenia kuchenne, noże kuchenne, przyrządy
tnące, wagi kuchenne, pojemniki kuchenne, formy do ciast, pędzle
kuchenne, tekstylne ścierki i ręczniki kuchenne, uchwyty do ręczników kuchennych, przybory do czyszczenia, preparaty do czyszczenia i polerowania, artykuły do przechowywania, zabawki, ozdoby,
książki, świeczki, walizki i torby, parasole, wykładziny dywanowe
i dywany, chodniki, maty, narzędzia, artykuły spożywcze i napoje,
karma dla zwierząt i akcesoria dla zwierząt domowych, elektryczne
i elektroniczne przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
elektroniczne urządzenia rozrywkowe, meble i wyposażenie, artykuły do robótek ręcznych, do rękodzieła i inne artykuły kreatywne,
artykuły pasmanteryjne, artykuły oświetleniowe, akcesoria na przyjęcia, artykuły sportowe, artykuły samochodowe, pestycydy.

(111) 326507
(220) 2019 04 26
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 08
(732) VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velvet
(540)

(210) 499189

(591) niebieski, granatowy, biały
(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, ściereczki impregnowane, ściereczki wilgotne, ściereczki nasączone detergentami, chusteczki do celów higienicznych, chusteczki
nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla
kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, waciki jako przybory
toaletowe, waciki nasączone środkami do demakijażu, płatki i patyczki kosmetyczne, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami
czyszczącymi, nawilżany papier toaletowy do celów higienicznych
i kosmetycznych, nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane
balsamem kosmetycznym, 5 podpaski i wkładki higieniczne, tampony higieniczne, chusteczki do higieny intymnej, jednorazowe pieluszki papierowe, jednorazowe pieluchomajtki z papieru, jednorazowe majtki z papieru dla dzieci, jednorazowe pieluchy papierowe dla
dorosłych, majtki higieniczne, podkładki higieniczne, wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, 16 papier i karton, wyroby z papieru i z kartonu, mianowicie: opakowania,
kalendarze, notatniki, notesy, terminarze, dzienniki, katalogi, broszury, prospekty, czasopisma [periodyki], biuletyny [materiały drukowane], gazety, druki, drukowane komunikaty prasowe, drukowane ulotki informacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane
zaproszenia, kartki okolicznościowe, formularze, blankiety, plakaty,
afisze, etykiety, papier listowy, papier firmowy, koperty, papeteria,
teczki papierowe, skoroszyty, torby papierowe, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, dekoracyjny
papier do pakowania, kokardy papierowe, zakładki, wizytówki, szyldy papierowe, tablice drukowane, papierowe torby na prezenty, kartonowe pudełka do pakowania, pudełka papierowe, papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, materiały drukowane, chłonne arkusze papieru do pakowania żywności,
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taśmy przylepne do celów papierniczych i użytku domowego, bibuła
filtracyjna, filtry do kawy papierowe, filtry do wody z papieru, bielizna stołowa papierowa, obrusy papierowe, maty papierowe, podstawki papierowe, papierowe produkty higieniczne, chusteczki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, papierowe
chusteczki kosmetyczne, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki do nosa papierowe, papierowe chusteczki
do twarzy, chusteczki papierowe do demakijażu, chusteczki papierowe dla niemowląt, wchłaniające wilgoć papierowe chusteczki, papier
toaletowy, papier toaletowy w roli, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe kuchenne, papierowe ręczniki toaletowe, ręczniki do twarzy
papierowe, jednorazowe celulozowe ręczniki dla niemowląt, ręczniki
papierowe w roli, ręczniki papierowe składane, ręczniki papierowe
do czyszczenia maszyn, serwetki papierowe, serwetki jednorazowe,
serwetki papierowe do demakijażu, jednorazowe serwetki dla niemowląt, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe,
płatki papierowe do demakijażu, ściereczki papierowe, ściereczki
do twarzy z papieru, śliniaki papierowe, papierowe prześcieradła jednorazowe, papierowe podkładki do zmiany pieluszek, worki na zużyte pieluszki i serwetki dla niemowląt, papierowe nakładki na muszle
klozetowe, 21 jednorazowe ściereczki z materiałów nietkanych, ściereczki do czyszczenia, waciki czyszczące, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki papieru toaletowego, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty
na kuchenne ręczniki papierowe, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, dostarczanie informacji marketingowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach
komercyjnych i reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], promowanie
sprzedaży towarów i usług poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, administrowanie i organizacja konkursów w celach reklamowych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i on-line towarów: środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, ściereczki impregnowane, ściereczki wilgotne, ściereczki
nasączone detergentami, chusteczki do celów higienicznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego],
nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki jednorazowe nasączone
mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej
dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, chusteczki dla
niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, waciki jako przybory toaletowe, waciki nasączone środkami do demakijażu, płatki
i patyczki kosmetyczne, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, nawilżany papier toaletowy do celów higienicznych i kosmetycznych, nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, podpaski i wkładki higieniczne,
tampony higieniczne, chusteczki do higieny intymnej, jednorazowe
pieluszki papierowe, jednorazowe pieluchomajtki z papieru, jednorazowe majtki z papieru dla dzieci, jednorazowe pieluchy papierowe
dla dorosłych, majtki higieniczne, podkładki higieniczne, wilgotne
ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, papier i karton, wyroby z papieru i z kartonu, mianowicie: opakowania,
kalendarze, notatniki, notesy, terminarze, dzienniki, katalogi, broszury, prospekty, czasopisma [periodyki], biuletyny [materiały drukowane], gazety, druki, drukowane komunikaty prasowe, drukowane ulotki informacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane
zaproszenia, kartki okolicznościowe, formularze, blankiety, plakaty,
afisze, etykiety, papier listowy, papier firmowy, koperty, papeteria,
teczki papierowe, skoroszyty, torby papierowe, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, dekoracyjny
papier do pakowania, kokardy papierowe, zakładki, wizytówki, szyldy papierowe, tablice drukowane, papierowe torby na prezenty, kartonowe pudełka do pakowania, pudełka papierowe, papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, materiały drukowane, chłonne arkusze papieru do pakowania żywności,
taśmy przylepne do celów papierniczych i użytku domowego, bibuła
filtracyjna, filtry do kawy papierowe, filtry do wody z papieru, bielizna stołowa papierowa, obrusy papierowe, maty papierowe, pod-
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stawki papierowe, papierowe produkty higieniczne, chusteczki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, chusteczki
kosmetyczne, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki do nosa papierowe, papierowe chusteczki do twarzy, chusteczki papierowe do demakijażu, chusteczki dla niemowląt, wchłaniające wilgoć papierowe chusteczki, papier toaletowy, papier
toaletowy w roli, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe kuchenne,
papierowe ręczniki toaletowe, ręczniki do twarzy papierowe, jednorazowe ręczniki dla niemowląt, ręczniki papierowe w roli, ręczniki
papierowe składane, ręczniki papierowe do czyszczenia maszyn, serwetki papierowe, serwetki jednorazowe, serwetki papierowe do demakijażu, jednorazowe serwetki dla niemowląt, serwetki stołowe
papierowe, serwety na stół papierowe, płatki papierowe do demakijażu, ściereczki papierowe, ściereczki do twarzy z papieru, śliniaki
papierowe, papierowe prześcieradła jednorazowe, papierowe podkładki do zmiany pieluszek, worki na zużyte pieluszki i serwetki dla
niemowląt, papierowe nakładki na muszle klozetowe, jednorazowe
ściereczki z materiałów nietkanych, ściereczki do czyszczenia, waciki
czyszczące, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki papieru toaletowego,
uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe.

(111) 326508
(220) 2019 04 26
(210) 499193
(151) 2019 11 04
(441) 2019 06 17
(732) KAWAŁKOWSKA MARIA SPECTRUM-DISPLAYS, Morąg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spectrum displays
(540)

(591) czarny, zółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy,
niebieski, granatowy, ciemnoniebieski, ciemnopomarańczowy
(531) 21.01.11, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama banerowa, reklama zewnętrzna.
(111) 326509
(220) 2019 04 26
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) BIODYSKONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bio dyskont
(540)

(210) 499194

(591) oliwkowy, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 01.15.15, 24.17.07
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko i wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze, 30
kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód do chłodzenia, 31 produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe
zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, pasza dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa).
(111) 326510
(151) 2019 11 20

(220) 2019 04 26
(441) 2019 07 22

(210) 499198
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(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAMZIRI SAPERAVI
(540)

(591) zielony, czarny, szary, biały, niebieski
(531) 25.01.15, 25.01.19, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
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ty, mieszanki do sporządzania lodów, proszki do przygotowywania
lodów, preparaty aromatyczne do lodów, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: nabiał i substytuty nabiału, przetwory owocowe
i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki owocowe, skórki owocowe, rodzynki, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone
do spożycia przez ludzi, mąka, preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobów piekarniczych, mieszanki do chleba, nielecznicze słodycze jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta, mieszanki
do ciast, ciasta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku jako środek
żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze, kremy
jako nadzienie, drożdże, kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbety, mieszanki do sporządzania lodów, proszki do przygotowywania lodów,
preparaty aromatyczne do lodów.

(111) 326513
(220) 2019 04 26
(210) 499205
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732) GLENSZCZYK-GOLARA ANGELIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓL KRÓLIK
(540)

(111) 326511
(220) 2019 04 26
(210) 499201
(151) 2019 11 15
(441) 2019 06 10
(732) HI CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HICASH
(540)

(591) różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 pośredniczenie w sprzedaży instrumentów finansowych poprzez sieć afiliacyjną, 38 nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja i transmisja programów telewizyjnych
za opłatą [pay-per-view], podcasting, przesyłanie webcastów, transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie, 41 produkcja nagrań audio i video publikowanych w Internecie, produkcja
infografik publikowanych w Internecie, publikowanie tekstów i obrazów w Internecie.
(111) 326512
(220) 2019 04 26
(210) 499204
(151) 2019 11 15
(441) 2019 06 10
(732) SEB-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ciechanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sebmag
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, przetwory owocowe i warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki owocowe, skórki owocowe,
rodzynki, 30 produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone
do spożycia przez ludzi, mąka, preparaty zbożowe, wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobów piekarniczych, mieszanki do chleba,
nielecznicze słodycze jako wyroby cukiernicze, cukier, ciasta, mieszanki do ciast, ciasta mrożone, aromaty do ciast, preparaty do ciast,
dekoracje cukiernicze do ciast, syrop glukozowy do użytku jako środek żelujący do żywności, drożdże i zaczyny, polewy cukiernicze,
kremy jako nadzienie, drożdże, kakao, kawa, przyprawy, lody, sorbe-

(591) szary, biały, czarny
(531) 26.01.16, 03.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, ubrania dla dzieci, nakrycia głowy, obuwie.
(111) 326514
(220) 2019 04 26
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 22
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAMZIRI PIROSMANI
(540)

(210) 499207

(591) zielony, czerwony, szary, biały, niebieski
(531) 25.01.15, 25.01.19, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(111) 326515
(220) 2019 04 26
(210) 499208
(151) 2019 11 15
(441) 2019 06 10
(732) NIEWĘGŁOWSKA KATARZYNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA,
Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szyje Się DEKORACJE TKANINĄ
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 40 usługi krawieckie, krojenie tkanin, obrębianie tkanin,
szycie firan i zasłon.

(111) 326516
(220) 2019 04 28
(210) 499220
(151) 2019 11 12
(441) 2019 06 24
(732) POLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLOK
(540)

(591) biały, niebieski, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych,
ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich.
(111) 326517
(220) 2018 10 29
(210) 492126
(151) 2019 08 14
(441) 2019 04 08
(732) PIEKARNIA WARMIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Braniewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHRUPSY
(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych, wyroby piekarnicze: bagietki, bułki, chleb, drożdżówki, grahamki, kajzerki, krakersy, rogale, pieczywo chrupkie, suchary, wyroby
ciastkarskie: bułeczki słodkie, biszkopty, ciastka, kruche ciasteczka,
drożdżówki, herbatniki, pieczywo cukiernicze, piernik, pierniczki, rogaliki, rożki, rurki, wafle suche i przekładane, waflowe paluszki i rurki
nadziewane, waflowe torty i torciki.
(111) 326518
(220) 2018 11 19
(210) 492827
(151) 2019 05 31
(441) 2019 01 21
(732) FARMACOL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA
(540)

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 24.13.01, 24.13.22, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5
produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
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, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 16 broszury, czasopisma, gazety, katalogi, materiały drukowane,
publikacje, wydruki graficzne, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, zarządzanie programami
i usługami w zakresie refundacji leków, zarządzanie programami
i usługami refundacyjnymi aptek, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz materiałów medycznych, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi, usługi farmaceutyczne, wydawanie środków farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych,
usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków
recepturowych, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi.
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(111) 326519
(220) 2019 04 29
(210) 499230
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 17
(732) TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOP SMOG GO HYBRID
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy, w tym samochody, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, 35 reklama, marketing i promocja sprzedaży, w szczególności
w odniesieniu do samochodów i ich części i akcesoriów do nich, produkcja i prezentacja filmów reklamowych, usługi handlu detalicznego
artykułami merchandisingowymi w dziedzinie samochodów, mianowicie w odniesieniu do takich towarów, jak okulary przeciwsłoneczne,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, opaski na głowę, paski, gry, zabawki, artykuły sportowe, samochodziki do zabawy, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, pluszowe zabawki, karty do gry, podkładki pod
myszy, druki, nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce
na komórki, magnesy, urządzenia nawigacyjne do pojazdów (komputery pokładowe), przyrządy nawigacyjne, usługi handlu detalicznego
artykułami merchandisingowymi w dziedzinie samochodów, mianowicie w odniesieniu do takich towarów, jak druki, materiały biurowe,
naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki, torby, torebki, aktówki,
portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui
na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i breloki do kluczy, zawieszki
do telefonów komórkowych, ozdobne plakietki, parasole, termosy
do napojów, naczynia na napoje, dyski latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, przygotowywanie konkursów, sponsoring w formie
reklamy, zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, także
w ramach handlu elektronicznego, pośrednictwo w umowach dla
osób trzecich, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo
w umowach dla osób trzecich, odnośnie świadczenia usług, aktualizowanie, pielęgnowanie, systematyzowanie i zestawianie danych
w komputerowych bazach danych, 36 działalność finansowa, usługi
finansowania, w szczególności w odniesieniu do samochodów, finansowe usługi bankowe, informacje finansowe, pożyczki ratalne, leasing
finansowy, doradztwo finansowe (doradztwo kredytowe), analizy
finansowe, usługi w odniesieniu do leasingu finansowego, ubezpieczenia, zwłaszcza pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, w szczególności w odniesieniu do samochodów, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych.
(111) 326520
(220) 2019 04 29
(210) 499222
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 08
(732) FF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fonny funny UŚMIECHNIJ SIĘ PRZEZ TELEFON
(540)

(591) biały, różowy, szary
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna: etui, pokrowców, szkieł hartowanych, folii ochronnych na telefony, akcesoriów GSM, kabli transmisji
danych / kabli ładujących, telefonów, akcesoriów do telefonów komórkowych, uchwytów samochodowych na telefony, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 37 wymiana szkieł hartowanych, serwis
GSM.

(111) 326521
(220) 2019 04 29
(210) 499223
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 22
(732) LEASING RBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RBB
(540)

(591) biały, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe elementy
budowlane, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe, strukturalne
ramy budowlane, budowlane materiały metalowe, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, arkusze stalowe do użytku
w budownictwie, balustrady metalowe, banery reklamowe metalowe [konstrukcje], barierki metalowe, beczki z metalu, belki
metalowe, belki metalowe do celów budowlanych, blacha (płyty,
arkusze) z metalu, blacharskie (materiały-) dla budownictwa, bramy metalowe, części budowli z metalu, dachowe rynny metalowe,
pokrycia dachowe metalowe, dachówka metalowa, drabiny metalowe, drobne wyroby metalowe, drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica metalowa do drzwi, drut, dźwigary metalowe,
folia aluminiowa, gotowe elementy budowlane [metalowe], kanały
wentylacyjne z metalu do budynków, kanały metalowe, kątowniki
metalowe, klamry do użytku w budownictwie, kołnierze metalowe,
konstrukcje metalowe, konstrukcje budowlane z metalu, kształtowniki metalowe, listwy metalowe, maszty [słupy] metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy,
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, drzwi aluminiowe,
elementy drzwiowe metalowe, futryny do drzwi metalowe, metalowe elementy dachowe, metalowe kątowniki stalowe, metalowe
konstrukcje i budynki przenośne, metalowe odlewy, metalowe
profile, obrzeża metalowe, obudowy metalowe, odkuwki z metali, okładziny metalowe, okucia metalowe, okratowanie metalowe,
panele metalowe, płyty metalowe, podpory metalowe, podkładki
metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania i transportu
towarów, połączenia metalowe do rur, pokrywy z metalu, poręcze
metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, prefabrykowane rusztowania metalowe, pręty z metalu, pręty stalowe, profile metalowe, rury i rurki metalowe, rury, rurki i przewody giętkie
i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, rury kołnierzowe
metalowe, rynny ściekowe metalowe, schody z metalu, słupy metalowe, słupki metalowe, słupy stalowe, śruby metalowe, stal, stal
konstrukcyjna, stal powlekana, stal prętowa, stal profilowa, stal
w formie arkuszy, prętów, listew i kęsów, stopy metali do dalszej
produkcji, stopy stali, szkielety konstrukcyjne metalowe, szkielety
metalowe [budownictwo], taśma stalowa, taśmy metalowe, tralki metalowe, wiaty z metalu, włazy metalowe, zaciski metalowe,
zaciski do rur i kabli, metalowe, zaciski do rur wykonane z metalu, zamknięcia metalowe, zatrzaski metalowe, zatyczki metalowe,
zawiasy metalowe, zbiorniki metalowe, zbrojeniowe (materiały-)
dla budownictwa [metalowe], zbrojeniowe (materiały-) do betonu,
metalowe, złącza do rur (metalowe), złączki metalowe do rur, wyroby ze stali, 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane,
dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny ogrodnicze,
rozdrabniacze [maszyny], maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny],
maszyny rozrzucające nawóz, rolnicze maszyny rozprowadzające,
maszyny ścinkowo-układające, mieszarki zbożowe [maszyny], urządzenia do napowietrzania [maszyny], maszyny rolnicze do siania,
maszyny rolnicze do nawożenia, maszyny rolnicze do orki, rębarki do okrągłych beli [maszyny], maszyny do użytku w rolnictwie,
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maszyny do zbijania bel słomy, maszyny uprawowe do użytku
rolniczego, maszyny do uprawianie roli holowane za pojazdem,
chwytaki do siana [maszyny lub części maszyn], urządzenia do rozdrabiania i rozrzucania bel słomy [maszyny], wały do maszyn, wały
[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], maszyny budowlane, maszyny do budowy dróg, frezarki do nawierzchni [maszyny],
maszyny budowlane do konstrukcji betonowych, koparki (czerparki) [maszyny], koparki, akcesoria [przystawki] do koparek, łyżki ładujące do koparek, noże (części do maszyn), noże tokarskie do obrabiarek do metalu, maszyny do zrywania, łyżki [części maszyn],
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, strugarki [maszyny], tokarki [maszyny], maszyny ścierne, szlifierki [maszyny], noże
do maszyn, ostrza [części maszyn], narzędzia szlifierskie [maszyny
lub części maszyn], frezarki pionowe [maszyny], frezarki pionowe
[części do maszyn], frezy obrotowe [części do maszyn], maszyny
do cięcia, urządzenie do wykańczania metali [maszyny], maszyny
do formowania metali, maszyny do obróbki metali, 36 leasing finansowy, świadczenie finansowych usług leasingowych, finansowanie zakupów w formie leasingu, doradztwo finansowe, analizy
finansowe, opracowania finansowe, finansowe (doradztwo-), finansowe (informacje-), działalność finansowa, usługi finansowania,
wyceny finansowe nieruchomości, usługi finansowo-inwestycyjne,
usługi konsultingu finansowego, finansowanie leasingu pojazdów,
informacje finansowe i wyceny, zarządzanie finansowe dotyczące
inwestycji, 39 usługi transportowe, transport lądowy, transport towarów, logistyka transportu, organizowanie transportu, transport
samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, magazynowanie
towarów, transport i składowanie towarów, składowanie towarów,
konfekcjonowanie towarów, spedycja towarów, organizowanie
transportu towarów, pakowanie i składowanie towarów, transport
i dostawy towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, 40 usługi
w zakresie obróbki metalu, obróbka metali, kucie metali, tłoczenie
metalu, wykańczanie metali, galwanizowanie metali, powlekanie
metalu, odlewanie metali, tłoczenie metali, cięcie metalu, cięcie
stali, obróbka metalurgiczna, obróbka metalu [kucie], obróbka metalu [kształtowanie], usługi topienia metali, wiercenie w metalach,
platerowanie i laminowanie metali, formowanie metali na zimno, obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka powierzchni metalowych poprzez polerowanie ścierne, chromowanie
twarde i niklowanie twarde powierzchni metali, obróbka cieplna
metalowych rur i przewodów rurowych, wytwarzanie na zamówienie poprzez bezpośrednie spiekanie laserowe metali.

(111) 326522
(220) 2019 05 06
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 22
(732) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWUTYGODNIK MIEJSKI KRAKÓW.PL
(540)

(210) 499428

(531) 26.04.09, 26.04.11, 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, materiały piśmienne, drukowane, 35 promocja sprzedaży (dla osób trzecich), reklama, organizacja
wystaw w celach reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, public relations, 41 organizacja zawodów sportowych,
balów, loterii, przyjęć, spektakli, organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
konkursów, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, informacja
o edukacji, o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, publikowanie
tekstów innych niż reklamowych, 45 zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 326523
(220) 2019 05 06
(210) 499430
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732) AD ACTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ad Acta www.adacta.pl
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(540)

(591) biały, czarny, granatowy, niebieski
(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.16, 26.11.09,
14.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, archiwizacja dokumentów, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, fakturowanie,
komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, przygotowywanie zeznań podatkowych, przygotowanie listy płac, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wypożyczanie
wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, usługi sekretarskie, 39 usługi w zakresie magazynowania i przechowywania dokumentacji, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub
dokumentów, 40 usługi niszczenia dokumentów, usługi przetwarzania odpadów, 41 pozaszkolne formy kształcenia i doskonalenia
zawodowego, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń,
seminariów, kształcenie praktyczne, usługi przekwalifikowania zawodowego, porady w zakresie edukacji lub kształcenia.
(111) 326524
(220) 2019 04 29
(210) 499229
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) LEASING RBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEASING RBB
(540)

(591) biały, czerwony, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, metalowe elementy
budowlane, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe, strukturalne ramy
budowlane, budowlane materiały metalowe, artykuły metalowe
do użytku w budownictwie, arkusze stalowe do użytku w budownictwie, balustrady metalowe, banery reklamowe metalowe [konstrukcje], barierki metalowe, beczki z metalu, belki metalowe, belki
metalowe do celów budowlanych, blacha (płyty, arkusze) z metalu,
blacharskie materiały dla budownictwa, bramy metalowe, części
budowli z metalu, dachowe rynny metalowe, pokrycia dachowe
metalowe, dachówka metalowa, drabiny metalowe, drobne wyroby metalowe, drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica
metalowa do drzwi, drut, dźwigary metalowe, folia aluminiowa, gotowe elementy budowlane [metalowe], kanały wentylacyjne z metalu do budynków, kanały metalowe, kątowniki metalowe, klamry
do użytku w budownictwie, kołnierze metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje budowlane z metalu, kształtowniki metalowe,
listwy metalowe, maszty [słupy] metalowe, materiały konstrukcyjne
metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, drzwi aluminiowe, elementy drzwiowe
metalowe, futryny do drzwi metalowe, metalowe elementy dachowe, metalowe kątowniki stalowe, metalowe konstrukcje i budynki
przenośne, metalowe odlewy, metalowe profile, obrzeża metalowe,
obudowy metalowe, odkuwki z metali, okładziny metalowe, okucia
metalowe, okratowanie metalowe, panele metalowe, płyty metalo-
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we, podpory metalowe, podkładki metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania i transportu towarów, połączenia metalowe
do rur, pokrywy z metalu, poręcze metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, prefabrykowane rusztowania metalowe, pręty
z metalu, pręty stalowe, profile metalowe, rury i rurki metalowe, rury,
rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, rury kołnierzowe metalowe, rynny ściekowe metalowe, schody z metalu, słupy metalowe, słupki metalowe, słupy stalowe, śruby
metalowe, stal, stal konstrukcyjna, stal powlekana, stal prętowa, stal
profilowa, stal w formie arkuszy, prętów, listew i kęsów, stopy metali
do dalszej produkcji, stopy stali, szkielety konstrukcyjne metalowe,
szkielety metalowe [budownictwo], taśma stalowa, taśmy metalowe,
tralki metalowe, wiaty z metalu, włazy metalowe, zaciski metalowe,
zaciski do rur i kabli, metalowe, zaciski do rur wykonane z metalu, zaniknięcia metalowe, zatrzaski metalowe, zatyczki metalowe, zawiasy
metalowe, zbiorniki metalowe, zbrojeniowe materiały dla budownictwa [metalowe], zbrojeniowe materiały do betonu, metalowe,
złącza do rur metalowe, złączki metalowe do rur, wyroby ze stali, 7
maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu
wydobywczego i górnictwa, maszyny ogrodnicze, rozdrabniacze
[maszyny], maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny rozrzucające nawóz, rolnicze maszyny rozprowadzające, maszyny ścinkowo-układające, mieszarki zbożowe [maszyny], urządzenia do napowietrzania [maszyny], maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze
do nawożenia, maszyny rolnicze do orki, rębarki do okrągłych beli
[maszyny], maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny do zbijania bel
słomy, maszyny uprawowe do użytku rolniczego, maszyny do uprawianie roli holowane za pojazdem, chwytaki do siana [maszyny lub
części maszyn], urządzenia do rozdrabiania i rozrzucania bel słomy
[maszyny], wały do maszyn, wały [sprzęt rolniczy w postaci przyczep
do traktorów], maszyny budowlane, maszyny do budowy dróg, frezarki do nawierzchni [maszyny], maszyny budowlane do konstrukcji
betonowych, koparki (czerparki) [maszyny], koparki, akcesoria [przystawki] do koparek, łyżki ładujące do koparek, noże (części do maszyn), noże tokarskie do obrabiarek do metalu, maszyny do zrywania,
łyżki [części maszyn], maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, strugarki [maszyny], tokarki [maszyny], maszyny ścierne, szlifierki [maszyny], noże do maszyn, ostrza [części maszyn], narzędzia
szlifierskie [maszyny lub części maszyn], frezarki pionowe [maszyny],
frezarki pionowe [części do maszyn], frezy obrotowe [części do maszyn], maszyny do cięcia, urządzenie do wykańczania metali [maszyny], maszyny do formowania metali, maszyny do obróbki metali, 36
leasing finansowy, świadczenie finansowych usług leasingowych,
finansowanie zakupów w formie leasingu, doradztwo finansowe,
analizy finansowe, opracowania finansowe, finansowe doradztwo,
finansowe informacje, działalność finansowa, usługi finansowania,
wyceny finansowe nieruchomości, usługi finansowo-inwestycyjne,
usługi konsultingu finansowego, finansowanie leasingu pojazdów,
informacje finansowe i wyceny, zarządzanie finansowe dotyczące
inwestycji, 39 usługi transportowe, transport lądowy, transport towarów, logistyka transportu, organizowanie transportu, transport
samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, magazynowanie
towarów, transport i składowanie towarów, składowanie towarów,
konfekcjonowanie towarów, spedycja towarów, organizowanie
transportu towarów, pakowanie i składowanie towarów, transport
i dostawy towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, 40 usługi
w zakresie obróbki metalu, obróbka metali, kucie metali, tłoczenie
metalu, wykańczanie metali, galwanizowanie metali, powlekanie
metalu, odlewanie metali, tłoczenie metali, cięcie metalu, cięcie stali, obróbka metalurgiczna, obróbka metalu [kucie], obróbka metalu
[kształtowanie], usługi topienia metali, wiercenie w metalach, platerowanie i laminowanie metali, formowanie metali na zimno, obróbka
i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka powierzchni metalowych poprzez polerowanie ścierne, chromowanie twarde i niklowanie twarde powierzchni metali, obróbka cieplna metalowych rur
i przewodów rurowych, wytwarzanie na zamówienie poprzez bezpośrednie spiekanie laserowe metali.

(111) 326525
(220) 2019 04 25
(210) 499138
(151) 2019 10 30
(441) 2019 06 10
(732) UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HANZA HOTEL
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(540)

(591) niebieski
(531) 01.01.05, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych,
zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów, wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie i obsługa dancingów,
dyskotek, usługi turystyczne związane z organizacją wypoczynku,
43 usługi hotelarskie, usługi w zakresie prowadzenia restauracji,
kawiarni i innych placówek gastronomicznych, wytwarzanie i podawanie gotowych posiłków i dań, napojów, wyrobów cukierniczych,
przygotowywanie i dostarczanie żywności i napojów dla odbiorców
zewnętrznych tzw. katering, usługi rozrywkowe świadczone przez
hotele, rezerwacje hotelowe i biletowe, obsługa turystów i podróżnych, informacja hotelowa, rezerwacja pokojów hotelowych dla
podróżnych, opieka nad dziećmi, 44 usługi salonu piękności, fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA, prowadzenie gabinetów kosmetycznych, medycznych, usługi spa medycznych, usługi saun.
(111) 326526
(220) 2017 06 28
(210) 473455
(151) 2019 11 27
(441) 2017 09 04
(732) DEEP PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Promeno Forte
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowana żywność przystosowana
do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żucia do celów
medycznych, herbata lecznicza, herbata dla astmatyków, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, lecytyna do celów medycznych, leki
dla ludzi, leki pomocnicze wspierające do celów medycznych, leki
seroterapeutyczne, leki wzmacniające, leki do celów stomatologicznych, lekarstwa przeciw zaparciem, nalewki do celów medycznych,
napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka
słodowego do celów medycznych, olejki lecznicze, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, parafarmaceutyki, preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne preparaty, enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne
do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty
organoterapeutyczne, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty
tamujące krwawienie, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające
organizm, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty do odchudzania,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów diete-
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tycznych lub medycznych, słodycze do celów leczniczych, cukierki
do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy
do celów farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, glukoza do celów medycznych, substytuty posiłków, żywność i napoje
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety przeznaczone do uzupełniania
normalnej diety lub przynoszenia korzyści dla zdrowia, suplementy
diety do celów leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy
mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, odżywcze
suplementy diety, mineralne suplementy diety, błonnik pokarmowy,
syropy do użytku farmaceutycznego, enzymy do celów medycznych,
enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony, środki
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze,
środki przeczyszczające, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki nasenne, środki zmniejszające
apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki
wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki
witaminowe, witaminy, tabletki wspomagające opalanie, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów medycznych, narkotyki, narkotyki
do celów medycznych, kokaina, opium, opiaty, sterydy, płyny do celów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, kompresy, okłady, plastry, plastry do celów medycznych,
przylepne plastry lecznicze, plastry o działaniu przeciwbólowym
i przeciwgorączkowym, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, czopki lecznicze, wstępnie wypełnione strzykawki
do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, maści
do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw
odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, opodeldok maść mydlano-kamforowa, balsamy do użytku medycznego, balsamiczne
preparaty do celów medycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, alkohol leczniczy, borowina lecznicza, hematogen, hemoglobina, immunostymulanty.

(111) 326527
(220) 2019 04 29
(210) 499231
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 17
(732) TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOP SMOG GO HYBRID
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, w tym samochody, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, 35 reklama, marketing i promocja sprzedaży, w szczególności
w odniesieniu do samochodów i ich części i akcesoriów do nich, produkcja i prezentacja filmów reklamowych, usługi handlu detalicznego
artykułami merchandisingowymi w dziedzinie samochodów, mianowicie w odniesieniu do takich towarów, jak okulary przeciwsłoneczne,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, opaski na głowę, paski, gry, zabawki, artykuły sportowe, samochodziki do zabawy, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, pluszowe zabawki, karty do gry, podkładki pod
myszy, druki, nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce
na komórki, magnesy, urządzenia nawigacyjne do pojazdów (komputery pokładowe), przyrządy nawigacyjne, usługi handlu detalicznego
artykułami merchandisingowymi w dziedzinie samochodów, mianowicie w odniesieniu do takich towarów, jak druki, materiały biurowe,
naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki, torby, torebki, aktówki,
portfele, plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui
na klucze, ozdoby, zegarki, łańcuszki i breloki do kluczy, zawieszki
do telefonów komórkowych, ozdobne plakietki, parasole, termosy
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do napojów, naczynia na napoje, dyski latające, piłki sportowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, przygotowywanie konkursów, sponsoring w formie
reklamy, zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, także
w ramach handlu elektronicznego, pośrednictwo w umowach dla
osób trzecich, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo
w umowach dla osób trzecich, odnośnie świadczenia usług, aktualizowanie, pielęgnowanie, systematyzowanie i zestawianie danych
w komputerowych bazach danych, 36 działalność finansowa, usługi
finansowania, w szczególności w odniesieniu do samochodów, finansowe usługi bankowe, informacje finansowe, pożyczki ratalne, leasing
finansowy, doradztwo finansowe (doradztwo kredytowe), analizy
finansowe, usługi w odniesieniu do leasingu finansowego, ubezpieczenia, zwłaszcza pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, w szczególności w odniesieniu do samochodów, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych.

(111) 326528
(220) 2019 04 29
(210) 499232
(151) 2019 11 04
(441) 2019 07 01
(732) ŁĄTKA CZESŁAW KRZYSZTOF INNOVATION 1, Jenkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Śniadaniove love
(540)

(591) biały, fioletowe, granatowy, niebieski, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.18, 03.02.07
(510), (511) 29 mleko, nabiał i substytuty nabiału, napoje z produktów mlecznych, desery mleczne, biały ser, sery topione, sery dojrzewające, maślanka, jogurty.
(111) 326529
(220) 2019 04 29
(210) 499234
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 17
(732) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DELFIN
(510), (511) 5 środki ochrony roślin: herbicydy, fungicydy, insektycydy.
(111) 326530
(220) 2019 04 29
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 17
(732) KAMERALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMERALNIE
(540)

(210) 499236

(591) ciemnozielony
(531) 26.04.19, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy dotyczącej nieruchomości,
w tym nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych świadczone
na rzecz osób trzecich oraz świadczone na rzecz osób trzecich usługi
w zakresie promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, wszystkie powyższe z wyłączeniem usług polegających na organizowaniu
targów, wystaw, konferencji i zebrań o charakterze biznesowym, handlowym, reklamowym i komercyjnym, 36 usługi dotyczące nieruchomości nie ujęte w innych klasach, obrót nieruchomościami, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, administrowanie sprawami
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nierucho-
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mościami, doradztwo w zakresie dotyczącym nieruchomości, w tym
dotyczące inwestowania w nieruchomości, obrotu nieruchomościami
oraz doradztwo związane z finansowaniem inwestycji w nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, usługi w zakresie najmu lub
dzierżawy nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i lokalowych, ocena, szacowanie i wycena nieruchomości, usługi w zakresie
inwestowania w nieruchomości, pomoc w nabywaniu nieruchomości,
pośrednictwo ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, 39 usługi transportowe nie ujęte w innych klasach, transport osób i rzeczy,
wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych.

(111) 326531
(220) 2019 04 29
(210) 499238
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) RUPIŃSKA KATARZYNA SWING, Szumowo (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 27.05.21, 26.01.03, 26.01.18, 24.17.02
(510), (511) 25 sukienki, sukienki ślubne, sukienki wieczorowe, bluzki, koszule, topy [odzież], t-shirty [odzież], tuniki, swetry, okrycia
wierzchnie [odzież], płaszcze, kurtki, futra [odzież], spodnie, kombinezony [odzież], obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie dziecięce, balerinki [obuwie], sandały, buty na wysokim
obcasie, buty na płaskim obcasie, kozaki [obuwie], klapki [obuwie],
bielizna, akcesoria na szyje, szaliki, apaszki, czapki [nakrycia głowy],
kapelusze, 35 usługi sklepów detalicznych on-line w branży odzieżowej, usługi sklepów detalicznych w branży odzieżowej, reklama
i usługi reklamowe, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów
społecznościowych.
(111) 326532
(220) 2019 04 29
(210) 499256
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 08
(732) FF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fonny Funny
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna: etui, pokrowców, szkieł hartowanych, folii ochronnych na telefony, akcesoriów GSM, kabli transmisji
danych/kabli ładujących, telefonów, akcesoriów do telefonów komórkowych, uchwytów samochodowych na telefony, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, 37 wymiana szkieł hartowanych, serwis GSM.
(111) 326533
(220) 2019 04 29
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 22
(732) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan Ogrodnik
(540)

(210) 499258

(591) biały, czerwony, szary
(531) 02.01.01, 02.01.13, 02.01.15, 02.01.30, 05.09.24, 05.09.25,
05.09.99, 26.01.02, 26.01.14, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.06
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz

Nr 4/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

środków przeciw pasożytom, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, 8 narzędzia ręczne do niszczenia chwastów, przycinacze do drzew, grabie, łopatki, łopaty, nożyce
ogrodnicze, ręczne opryskiwacze do środków owadobójczych, widełki do pielenia, sekatory, szpachle, szpadle, toporki, siekierki, widły,
21 konewki, osłonki do doniczek, doniczki.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VERONI Mineral energy water 0 kcal water+natural caffeine
(540)

(111) 326534
(220) 2019 04 29
(210) 499265
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 17
(732) GAZDA MAGDALENA, GAZDA PIOTR ALUPLASTI SPÓŁKA
CYWILNA, Kozienice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALUPLASTI
(540)

(591) niebieski
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 moskitiery metalowe, rolety metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolety zaciemniające [zewnętrzne] z metalu, 20
rolety wewnętrzne, rolety okienne, rolety materiałowe wewnętrzne,
rolety do okien, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety wykonane z drewna [wewnętrzne], 24 moskitiery.
(111) 326535
(220) 2019 04 29
(151) 2019 11 06
(441) 2019 06 24
(732) CHEMIFARB SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chemifarb
(540)

(210) 499269

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.03
(510), (511) 27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne,
37 układanie wykładziny dywanowej, układanie płytek podłogowych.
(111) 326536
(220) 2019 04 29
(210) 499270
(151) 2019 10 31
(441) 2019 06 17
(732) TKOCZ MARCIN TC, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRYNICKI
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portmonetki.
(111) 326537
(220) 2019 04 29
(210) 499278
(151) 2019 11 12
(441) 2019 06 24
(732) STEFAŃSKA IZABELA INKUBATOR INSPIRACJI PRACOWNIA
TWÓRCZEJ EDUKACJI I ROZWOJU, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Forestfulness
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie i szkolenia, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi w zakresie szkolenia nauczycieli,
organizowanie seminariów związanych z edukacją, kursy w zakresie
rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej
dzieci, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów, 44 usługi terapeutyczne.
(111) 326538
(220) 2019 04 29
(210) 499284
(151) 2019 11 29
(441) 2019 07 01
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Białobrzegi (PL)

(591) biały, czerwony, szary, jasnozielony, ciemnozielony,
ciemnoniebieski
(531) 29.01.15, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane, preparaty
do produkcji napojów.
(111) 326539
(220) 2019 04 30
(210) 499304
(151) 2019 11 06
(441) 2019 06 24
(732) LIPIŃSKA BLANKA, Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 365 dni
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i kulturalna, produkcja filmów
innych niż reklamowe, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, nagrywanie filmów (filmowanie), montaż filmów, dystrybucja
i wypożyczanie filmów.
(111) 326540
(220) 2019 04 30
(210) 499323
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) CONTENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECONTENTA SOLUTIONS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w Internecie
dla osób trzecich, reklamy on-line, wyświetlanie reklam dla osób
trzecich, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, reklama biznesowych stron
internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, agencje reklamowe, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe,
analiza trendów marketingowych, analiza w zakresie marketingu,
badania rynku do celów reklamowych, badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie strategii marketingowych, badania
w zakresie reklamy, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo w zakresie marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketin-
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gowych, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line,
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji
na temat reklamy, gromadzenie informacji związanych z reklamą,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń
reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja reklam, kompilacja
statystyk związanych z reklamą, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące reklamy, konsultacje związane z organizacją kampanii
promocyjnych na rzecz firm, marketing internetowy, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, ocena
skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców,
ocena statystyczna danych marketingowych, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie marketingu, pośrednictwo w zakresie reklamy, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez
przygotowywanie reklam, przygotowanie i rozmieszczanie reklam,
przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz
osób trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych, publikacja
reklam, publikowanie materiałów reklamowych on-line, świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi informacyjne dotyczące reklamy,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe on-line,
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie
reklamy cyfrowej, usługi w zakresie wyszukiwania danych, wynajem
przestrzeni reklamowej on-line.

(111) 326541
(220) 2019 04 30
(210) 499337
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) INFLUENCER 50PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAREK BAZAREK
(540)

(591) jasnoszary, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.07,
26.04.18, 11.07.03
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, torebki, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia zawarte w tej klasie, plecaki, chusty, nosidełka i plecaki do noszenia niemowląt, parasole i parasolki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, 25 odzież, odzież skórzana,
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, okrycia wierzchnie [odzież],
bielizna, bielizna nocna, nakrycia głowy, szale, chusty, apaszki, paski,
szlafroki, akcesoria na szyję, opaski na szyję [części odzieży], krawaty,
muszki, rękawiczki, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki,
opaski na głowę, opaski przeciwpotne, daszki przeciwsłoneczne,
obuwie, 35 promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub
komputera, informacja handlowa, pośrednictwo handlowe, usługi
sprzedaży następujących towarów: walizek, toreb podróżnych, toreb, torebek, portfeli i innych artykułów służących do przenoszenia,
plecaków, chust, nosidełek i plecaków do noszenia niemowląt, parasoli i parasolek, lasek, kijków marszowych i trekkingowych, odzieży,
odzieży skórzanej, odzieży rekreacyjnej, odzieży sportowej, okryć
wierzchnich [odzież], bielizny, bielizny nocnej, nakryć głowy, szali, chust, apaszek, pasków, szlafroków, akcesoriów na szyję, opasek
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na szyję [części odzieży], krawatów, muszek, rękawiczek, strojów
plażowych, kostiumów kąpielowych, kąpielówek, opasek na głowę,
opasek przeciwpotnych, daszków przeciwsłonecznych, obuwia,
ozdób do włosów, biżuterii, zawieszek, wisiorków oraz breloków.

(111) 326542
(220) 2019 04 30
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 15
(732) SYNOWIEC PATRYK, Huta Nowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA ELEKTRONIKI
(540)

(210) 499339

(591) zielony, czarny
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.19, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie elektroniki, 41
zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z elektroniką, 42 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów elektronicznych.
(111) 326543
(220) 2019 05 05
(210) 499372
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 22
(732) WŁODARCZYK WOJCIECH, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ippedia
(510), (511) 41 nauczanie, edukacja prawna, edukacja zawodowa, dostarczanie informacji edukacyjnych bezpośrednio lub za pośrednictwem Internetu albo poczty elektronicznej, opracowywanie materiałów edukacyjnych, informacje bibliograficzne, publikacja materiałów
edukacyjnych, multimedialne wydania publikacji elektronicznych.
(111) 326544
(220) 2019 05 06
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) TYMBURSKI JACEK MATEUSZ, Warszawa (PL);
KUBERA PIOTR, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Munchies
(540)

(210) 499376

(591) ciemnogranatowy
(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.04
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, napoje na bazie piwa, piwo, piwo rzemieślnicze, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w związku z piwem i napojami, 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], lodziarnie,
oferowanie żywności i napojów w bistrach, puby, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania na wynos, usługi barów i restauracji,
usługi barów typu fast-food na wynos, usługi kateringowe, usługi
mobilnych restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi w zakresie
jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów. 			
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 326545
(220) 2019 05 06
(210) 499377
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) Zentiva, k.s., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) DIOZEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, mianowicie preparaty do leczenia przewlekłej niewydolności żylnej i leczenia hemoroidów.
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(111) 326546
(220) 2019 05 06
(210) 499380
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) PRIME WARSAW PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARS SAWA JUNIOR
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne oraz do pobrania, w tym
publikacje promocyjne i publikacje reklamowe, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
publikacje edukacyjne, papier, karton i wyroby z tych materiałów:
banery, foldery, ulotki, citylighty, gadżety i materiały promocyjno-reklamowe, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), czcionki
drukarskie, matryce drukarskie, 35 reklama, informacja handlowa,
w tym przez Internet, badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, kosmetyków, leków, sprzętu AGD i RTV, artykułów
spożywczych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, papierosów i wyrobów tytoniowych, prasy, 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
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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) 326547
(220) 2019 05 06
(210) 499384
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 22
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ,
Mirków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZUMA noka
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, emulsje kosmetyczne, kremy kosmetyczne, płukanki do oczu nie do celów medycznych, preparaty do demakijażu, żele kosmetyczne, płatki
pod oczy do celów kosmetycznych, 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) 326548
(220) 2019 05 06
(210) 499392
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 01
(732) EVE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sulejówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVE
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny
do komputerów, nadajniki [telekomunikacja], urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do transmisji dźwięku, przyrządy pomiarowe, mierniki, urządzenia
do przetwarzania danych, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych],
radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, urządzenia do transmisji dźwięku, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, głośniki, odbiorniki radiotelefoniczne, przekaźniki elektryczne, telefony,
telefoniczne urządzenia nadawcze, wyłączniki samoczynne, urządzenia zdalnego sterowania, sterowniki elektroniczne, elektroniczne
obwody sterownicze, elektroniczne urządzenia sterujące, płytki dla
układów scalonych, płytki drukowane, obwody drukowane, elektryczne obwody drukowane, elektroniczne obwody drukowane,
elektryczne płytki drukowane, obwody elektryczne i obwody dru-
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kowane, płytki drukowane wyposażone w układy scalone, przewody
elektryczne, układy elektroniczne, elektroniczne tablice wskaźnikowe, elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, oprogramowanie,
oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie komputerowe do monitorowania, kontrolowania i przeprowadzania operacji w świecie rzeczywistym, kable elektryczne, kable elektroniczne, baterie elektryczne
do pojazdów, baterie elektryczne, baterie, adaptery baterii, zestawy
baterii, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, baterie akumulatorowe
litowe, urządzenia do ładowania baterii.
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(540)

(111) 326549
(220) 2019 05 06
(210) 499396
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 22
(732) ITCENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOTiPM SYSTEM OBSŁUGI TRANSPORTU I PRACOWNIKÓW
MOBILNYCH
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 07.11.10, 24.17.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy], programy na smartfony, programy komputerowe
do obsługi pojazdów, oprogramowanie komputerowe do użytku
jako interfejs programowania aplikacji (API).
(111) 326550
(220) 2019 05 06
(210) 499398
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 01
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW I BIEGŁYCH
SĄDOWYCH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSRiBS
(540)

(591) szary, niebieski, biały, pomarańczowy, zielony, czarny,
beżowy, żółty, złoty
(531) 06.03.14, 06.07.11, 25.01.15, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa).
(111) 326552
(220) 2019 05 06
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 01
(732) URBAN MARCIN, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kamienne dywany.com.pl
(540)

(210) 499410

(591) czarny, brązowy, szary
(531) 03.06.03, 07.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane.
(111) 326553
(220) 2019 05 06
(151) 2019 10 28
(441) 2019 07 08
(732) TYNIEC WIOLETTA, Łagiewniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA RODZINNA TYNIEC
(540)

(210) 499413

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 23.05.11, 24.01.05, 07.15.22, 03.07.17, 26.04.18, 24.01.03,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 41 usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe-w tym organizowanie wystaw,
konferencji i konkursów, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi
edukacyjne i instruktażowe.

(591) czarny, złoty, biały
(531) 01.15.05, 08.01.01, 13.03.07, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 biszkopty, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chleb,
ciasta, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, czekolada, kanapki, mąka.

(111) 326551
(220) 2019 05 06
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) BIAŁOSKÓRSKI PATRYK, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Obornicka Wódka Ziemniaczana

(111) 326554
(220) 2019 05 06
(151) 2019 10 28
(441) 2019 07 08
(732) GMINA ORZYSZ, Orzysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WALKA CZOŁGÓW ORZYSZ

(210) 499405

(210) 499417
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(540)

(591) zielony, czarny
(531) 18.01.02, 23.01.01, 23.05.11, 26.01.16, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 41 pokazy na żywo w celach rozrywkowych, organizacja i prezentacja widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, produkcja filmów innych niż reklamowe, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych.
(111) 326555
(220) 2017 03 09
(210) 468664
(151) 2017 11 15
(441) 2017 06 05
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA BIAŁA Z NUTĄ JAŁOWCA
(540)

(111) 326557
(220) 2018 01 10
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) OŻÓG-KOSTRZEWA JULIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN PANTALONI
(540)
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(531) 26.13.01, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, body [bielizna],
chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], długie luźne stroje, dzianina [odzież], getry [ochraniacze] zakładane na buty, kamizelki, kombinezony, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki
na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, legginsy, ocieplacze, odzież, odzież dziecięca, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, pikowane kurtki
[odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe,
pulowery, rajstopy, rękawiczki z jednym palcem, rybaczki, spodnie,
spodnie dziecięce, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe,
stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szaliki, szorty, trykoty, trykoty [ubrania], wyprawki dziecięce [odzież].
(111) 326558
(220) 2018 02 01
(210) 481848
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) MAZUR KAZIMIERZ, Sominy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZŁACANY WARKOCZ ŚPIEWNIK ŚLĄSKI KATARZYNY
GÄRTNER
(540)

(591) czarny, złoty, brązowy, srebrny, biały, niebieski, zielony
(531) 03.04.01, 03.04.04, 05.03.20, 05.03.22, 06.19.05, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 326556
(220) 2017 03 09
(210) 468666
(151) 2017 11 15
(441) 2017 06 05
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA BIAŁA Z NUTĄ MIĘTY
(540)

(591) czarny, brązowy, srebrny, biały, złoty, niebieski, zielony,
jasnozielony
(531) 03.04.01, 03.04.04, 05.03.11, 05.03.16, 06.19.05, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(591) biały, żółty, niebieski, granatowy, czarny
(531) 02.09.12, 05.05.19, 05.05.22, 16.01.16, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.14, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 kompozycje muzyczne (usługi), nagrywanie filmów
na taśmach video, filmowanie, produkcja filmowa na taśmach video,
przedstawienia teatralne, realizacja spektakli, spektakle na żywo.
(111) 326559
(220) 2018 02 20
(210) 482566
(151) 2018 09 04
(441) 2018 04 23
(732) PRODROMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) prodrobot
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych.
(111) 326560
(220) 2018 03 15
(151) 2019 01 04
(441) 2018 07 30
(732) RYBAKIEWICZ MAREK, Kraków (PL)

(210) 483551
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(540) (znak słowny)
(540) SILVER FLUID
(510), (511) 1 ciecze i oleje chłodząco-smarujące stosowane w obróbce skrawaniem i szlifowaniu, chłodziwa.
(111) 326561
(220) 2018 03 15
(210) 483553
(151) 2019 01 18
(441) 2018 07 30
(732) RYBAKIEWICZ MAREK, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SILVERPLEX
(510), (511) 1 ciecze i oleje chłodząco-smarujące stosowane obróbce
skrawaniem i szlifowaniu, chłodziwa, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe,
smary.
(111) 326562
(220) 2018 04 04
(210) 484428
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 25
(732) BŁASZCZAK JUSTYNA, BŁASZCZAK SŁAWOMIR HELPDESK
PLUS SPÓŁKA CYWILNA, Skórzewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HD HELPDESK
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt i akcesoria
do przetwarzania danych, programy komputerowe, wszystkie programy komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania
zapisanego na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odległych sieci komputerowych.
(111) 326563
(220) 2018 04 09
(210) 484604
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) ROSŁANIEC DOROTA, ROSŁANIEC PIOTR, USZYŃSKA
JOANNA UNIKAT SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) unikat UNDERWEAR
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna ciążowa, bielizna damska typu body, bielizna dla mężczyzn oraz niemowląt, bielizna funkcjonalna, bielizna
jednorazowa, bielizna nocna, bielizna osobista, bikini, biustonosze,
biustonosze bez ramiączek, biustonosze samonośne, biustonosze
sportowe, bluzki, bluzy dresowe i polarowe, body, body niemowlęce, bokserki, bojówki, chustki, chusty noszone na ramionach, chusty
plażowe, ciążowa bielizna nocna, daszki-nakrycia głowy, daszki przeciwsłoneczne, fartuszki, figi, stringi, majtki, majtki kąpielowe, halki,
halki pod kimona, jednoczęściowa bielizna damska, piżamy, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, kimona, kombinezony damskie i dziecięce, kostiumy kąpielowe z usztywnionymi miseczkami, krótkie halki,
majtki damskie i niemowlęce, nakrycia głowy, obuwie damskie,
męskie i dziecięce, szlafroki, bielizna damska, bielizna wchłaniająca
pot, majtki damskie, szorty, majtki męskie, slipy, bielizna korygująca,
gorsety, koszule i halki nocne, legginsy, podkoszulki damskie, męskie
i dziecięce, koszulki polo, pasy elastyczne wyszczuplające, płaszcze
kąpielowe, pasy do pończoch, podwiązki, pończochy, pończochy
wchłaniające pot, rajstopy, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, kalesony, bielizna erotyczna, bielizna termoaktywna, stopki, bluzki, sukienki, spodnie, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich odzieży oraz
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bielizny damskiej, męskiej i dziecięcej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach oraz za pomocą
Internetu.

(111) 326564
(220) 2018 04 11
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 21
(732) PELCZYK ROMAN, Książ Wlkp. (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIRON POLSKA
(540)

(210) 484670

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.02, 26.03.23
(510), (511) 11 urządzenia do produkcji lodów.
(111) 326565
(220) 2018 04 19
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 28
(732) PELCZYK ROMAN, Książ Wlkp. (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LODY LIDA
(540)

(210) 485060

(591) biały, fioletowy
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów.
(111) 326566
(220) 2018 04 24
(210) 485216
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 09
(732) KOMOROWSKA-REINHARD ELŻBIETA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) susharnia
(540)

(591) biały, czarny, jasnoróżowy, różowy, czerwony,
pomarańczowy, żółty, jasnozielony, zielony
(531) 26.04.01, 21.01.11, 21.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 sushi, 43 usługi restauracji sprzedających sushi, kawiarnia, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie jedzenia
i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi restauracji.
(111) 326567
(220) 2018 05 22
(210) 486190
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 16
(732) PADZIK-WOŁOS AGNIESZKA AKCJA KOMUNIKACJA, Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Akcja Komunikacja
(510), (511) 35 usługi marketingowe, planowanie strategii marketingowych, przygotowanie planów marketingowych, analizy w zakresie
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marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, badania
w dziedzinie strategii marketingowych.

(111) 326568
(220) 2018 06 11
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) POPEK ALICJA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTRULES
(540)

(210) 486942

(591) czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.16, 26.04.17, 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 11.03.09
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych, public relations, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej w obszarze usług
gastronomicznych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze usług gastronomicznych, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, informacja
o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą w obszarze usług gastronomicznych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą w obszarze usług gastronomicznych, badania rynkowe, badania opinii publicznej, sprzedaż
sprzętu gastronomicznego, analiza ekonomiczna i marketingowa
lokalizacji nieruchomości pod usługi gastronomiczne, handlowe informacje i porady w zakresie wyboru urządzeń do gastronomii, pomoc dotycząca działalności gospodarczej polegająca na doradztwie
w zakresie pozyskiwania pozwoleń na prowadzenie usług gastronomicznych, 36 doradztwo w zakresie wynajmu nieruchomości pod
usługi gastronomiczne, 41 szkolenia personelu restauracji, kształcenie praktyczne jako pokazy, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie seminariów, warsztatów [szkolenia], szkolenia z zakresu prowadzenia restauracji, 43 doradztwo w zakresie wypożyczania
urządzeń do gastronomii.
(111) 326569
(220) 2018 07 05
(210) 487875
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 24
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TVP. Dla ludzi z misją!
(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
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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, mini albumy 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, 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 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) 326570
(220) 2016 01 29
(151) 2018 05 29
(441) 2016 05 09
(732) RADZISZ KAROL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELECTRO DESIGN

(210) 451835
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(510), (511) 7 maszyny do prania bielizny, urządzenia kuchenne elektryczne, odkurzacze, pralki, maszyny do wyżymanie bielizny [suszarki], roboty kuchenne elektryczne, zmywarki naczyń, 11 czajniki
elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne lampy, frytownice elektryczne, grill elektryczny [wyposażenie kuchenne], elektryczne ekspresy do kawy, wyciągi kominowe, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, sprzęt kuchenny elektryczny, abażury do lamp,
klosze do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, lampy oświetleniowe, lodówki, maszyny do robienia chleba, lampy jako oświetlenie,
parowary elektryczne, piekarniki, płyty grzejne, rożen [wyposażenie
kuchennej, elektryczny sprzęt kuchenny, suszarki do bielizny elektryczne, tostery, wyciągi jako wentylacja, zamrażarki, zlewozmywaki,
37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż urządzeń
kuchennych .

(111) 326571
(220) 2018 07 10
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 24
(732) BACHLEDA-CURUŚ ADAM, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BACHLEDA LUXURY HOTEL
(540)

(210) 488028

(531) 24.01.05, 24.01.13, 24.01.18, 01.01.01, 01.01.05, 24.09.03,
14.05.01, 14.05.03, 07.01.06, 03.07.19, 25.01.05, 27.05.01
(510), (511) 16 drukowane materiały hotelarskie, afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, formularze, blankiety,
druki, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, katalogi,
koperty, książki, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały drukowane, notatniki, notesy, obrazy,
zdjęcia, papier, papier listowy, periodyki, podręczniki, prospekty,
publikacje drukowane, rysunki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, ulotki, zawiadomienia, 35 agencje
reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne prognozy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing, doradztwo biznesowe, pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa biznesowego, zarządzanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzenie hotelami dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, 39 organizowanie podroży do i z hotelu,
dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostawa towarów, eskortowanie podróżnych, organizowanie rejsów, parkowanie samochodów, pojazdy (wypożyczanie), transport powietrzny, przenoszenie,
przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport pasażerski, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celu podróży, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi
taksówek, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi
w zakresie organizowania wycieczek, wynajem: autokarów, samochodów, statków powietrznych, garaży, koni, miejsc parkingowych,
wypożyczanie samochodów wyścigowych, 41 doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreportaże, informacja: o edukacji, o imprezach
rozrywkowych, o rekreacji, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie:
koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, kursów, konkursów piękności, loterii, wystaw, widowisk, zawodów sportowych, impresariat, planowanie przyjęć, pro-
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wadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
sport (wypożyczanie sprzętu), udostępnianie obiektów i sprzętu: rekreacyjnego, sportowego, do gry w golfa, usługi agencji dystrybucji
biletów, usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi
klubowe, usługi muzeów, usług! parków rozrywki, pokazy filmowe,
usługi rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane z dyskotekami, wynajmowanie kortów tenisowych, obiektów sportowych, wypożyczanie dzieł sztuki, wystawianie spektakli: na żywo, rewiowych,
43 biura zakwaterowania, hotele, motele, pensjonaty, domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, ośrodki wypoczynkowe, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, organizowanie zakwaterowania hotelowego, wakacyjnego, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zakwaterowanie dla turystów, rezerwacja pokoi, pokoi dla podróżnych, miejsc
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych, ocena zakwaterowania wakacyjnego, wynajem budynków przenośnych, organizowanie posiłków w hotelach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary, bary szybkiej obsługi, catering, herbaciarnie, kafeterie,
koktajlbary, stołówki, bufety, restauracje samoobsługowe, oferujące
dania na wynos, restauracje z grillem, restauracje washoku, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi: barowe, hotelowe, recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania, restauracyjne, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanych naczyń, namiotów,
urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.

(111) 326572
(220) 2018 08 29
(210) 489893
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) KARPIŃSKI MICHAŁ ZĄB MĄDROŚCI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dental day
(540)

(591) czarny, różowy, żółty, niebieski, zielony, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.11
(510), (511) 41 usługi szkolenia zawodowego, szkolenia edukacyjne,
organizowanie konferencji, organizacja konferencji edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztaty w celach edukacyjnych.
(111) 326573
(220) 2018 10 05
(210) 491326
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 26
(732) GRODZKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA, Ełk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERANDA PARK
(540)

(591) brązowy, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, usługi związane z wynajmem nieruchomości, sprzedaż mieszkań,
37 usługi związane z wykonywanie budynków, dróg.
(111) 326574
(220) 2019 03 13
(210) 497079
(151) 2020 01 15
(441) 2019 06 24
(732) STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY MOTO H2O RYBNIK,
Rybnik (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moto H₂O RYBNIK
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09,
26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 41 świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi sportowe i kulturalne, udostępnianie sprzętu
sportowego, usługi sportowe, świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, dostarczanie
informacji dotyczących sportów motorowych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, usługi klubów sportowych, przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, zajęcia sportowe, zawody sportowe (organizowanie-),
prowadzenie zawodów sportowych, produkcja imprez sportowych,
organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych,
organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych
i imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, organizacja imprez sportowych, nauka nurkowania, organizowanie pokazów nurkowania, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego do nurkowania, udostępnianie obiektów
i sprzętu do nurkowania.
(111) 326575
(220) 2019 03 13
(210) 497087
(151) 2020 01 15
(441) 2019 06 24
(732) STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY MOTO H2O RYBNIK,
Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diving H₂O RYBNIK
(540)

(591) bialy, niebieski
(531) 29.01.12, 02.01.14, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 41 świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi sportowe i kulturalne, udostępnianie sprzętu
sportowego, usługi sportowe, świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, dostarczanie
informacji dotyczących sportów motorowych, zajęcia sportowe
i rekreacyjne, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie imprez
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, zajęcia sportowe, zawody sportowe (organizowanie-), prowadzenie zawodów sportowych, produkcja imprez sportowych, organizowanie
zajęć sportowych i zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez
sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie imprez spor-
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towych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych,
organizowanie konkursów sportowych, organizacja imprez sportowych, nauka nurkowania, organizowanie pokazów nurkowania,
wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego do nurkowania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania.

(111) 326576
(220) 2019 03 13
(210) 497089
(151) 2020 01 15
(441) 2019 06 24
(732) STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY MOTO H2O RYBNIK,
Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PŁYNIEMY POLSKO
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.01.30, 18.03.25, 26.01.03, 26.01.14
(510), (511) 41 świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi sportowe i kulturalne, udostępnianie sprzętu
sportowego, usługi sportowe, świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, dostarczanie
informacji dotyczących sportów motorowych, zajęcia sportowe
i rekreacyjne, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie imprez
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, zajęcia sportowe, zawody sportowe (organizowanie-), prowadzenie zawodów sportowych, produkcja imprez sportowych, organizowanie
zajęć sportowych i zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez
sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych,
organizowanie konkursów sportowych, organizacja imprez sportowych, nauka nurkowania, organizowanie pokazów nurkowania,
wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego do nurkowania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania.
(111) 326577
(220) 2019 04 05
(210) 498291
(151) 2019 10 23
(441) 2019 05 27
(732) SENSEMAKING AUTOMATION & ROBOTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSEMAKING Automation & Robotics
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, 35 usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 42 badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projek-
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towanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(111) 326578
(220) 2019 04 05
(210) 498298
(151) 2019 10 23
(441) 2019 05 27
(732) SENSEMAKING AUDIT & CERTIFICATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSEMAKING Audit & Certification
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 26.05.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi audytowe związane z zarządzaniem, jakością,
finansami, standardami międzynarodowymi i lokalnymi, usługi doradcze i audytowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości,
badania oraz usługi naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze.
(111) 326579
(220) 2019 06 18
(210) 501315
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 07
(732) CHAMIOŁO ŁUKASZ AKADEMIA SYNERGII, Brzesko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA SYNERGII
(540)

(591) grafitowy, zielony, niebieski
(531) 05.01.05, 05.01.21, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia sportowe, szkolenia
biznesowe, szkolenia personelu, szkolenia dla dorosłych, nauczanie
i szkolenia, usługi szkolenia personelu, prowadzenie warsztatów
(szkolenia), kursy samoświadomości (szkolenia), szkolenia w zakresie
reklamy, szkolenia w zakresie filozofii, szkolenia w dziedzinie biznesu,
szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia w prezentacji żywności,
usługi szkolenia dla personelu, szkolenia związane ze sprzętem komputerowym, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia
w zakresie techniki komunikacji, szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia
w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie zajęć
sportowych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, szkolenia
w zakresie technik komputerowych, organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów (szkolenia), przygotowanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów (szkolenia), szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, nauczanie i szkolenia w dziedzinie
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, skomputeryzowane
szkolenia, szkolenia komputerowe, szkolenia w zakresie edukacji
komputerowej, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dla dzieci, szkolenie w zakresie obchodzenia się zjedzeniem,
szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych, szkolenia
z zakresu public relations, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniem pracowników, usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów (szkolenia), udzielanie informacji i przygotowanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży.
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(111) 326580
(220) 2019 09 23
(210) 504733
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 28
(732) MPTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MP Tech
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 smartfony, pokrowce na smartfony, etui na smartfony,
etui typu flip cover do smartfonów, futerały dopasowane do telefonów komórkowych, nośniki dostosowane do telefonów komórkowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych,
komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub
z imitacji skóry, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, 35
usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, 38 komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, telekomunikacja,
telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, systemów
telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, komunikacja
telefoniczna, komunikacja przez telefony komórkowe, 42 projektowanie telefonów komórkowych.
(111) 326581
(220) 2019 09 27
(210) 504914
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) ADATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADATEX
(540)

(531) 14.07.07, 26.05.01, 26.05.16, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, administrowanie inwestycjami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, biura
pośrednictwa handlu nieruchomościami, biuro wynajmu mieszkań,
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, dzierżawa pomieszczeń sklepowych, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie nieruchomości, finansowanie
projektów deweloperskich, inwestowanie kapitału w nieruchomości,
nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], organizowanie wynajmu nieruchomości, obrót nieruchomościami, pobieranie czynszu,
pomoc w zakupie nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności
finansowej, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi finansowe dotyczące
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie
inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie wycen, wycena
i zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, wynajem
pomieszczeń handlowych, zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 37 budowa biur,
budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa części budynków, budowa domów, budowa dróg,
budowa infrastruktury, budowa instalacji wodociągowych, budowa
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kompleksów biznesowych, budowa nieruchomości [budownictwo],
budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości
mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa pomieszczeń, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa rurociągów, budowa ścian,
budowa utwardzanych miejsc parkingowych, budowanie domów,
budowanie nieruchomości budownictwo mieszkaniowe, budownictwo, instalacja mebli, instalacja rurociągów, instalacja urządzeń
do zaopatrzenia w wodę, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz
i do dystrybucji gazu, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja
urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie
okien, instalowanie mebli na wymiar, instalowanie urządzeń sanitarnych, instalowanie wyposażenia budynków, instalacja urządzeń
elektrycznych, izolacja termiczna budynków, konserwacja i naprawa
budynków, konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, konstrukcja i naprawa budynków, lakierowanie, malowanie, montaż
drzwi i okien, montaż instalacji przemysłowych, montaż instalacji
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, nadzór budowlany, naprawa budynków, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, naprawa urządzeń
elektrycznych, konserwacja nieruchomości, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, odnawianie budynków, prace
budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, przygotowywanie terenu pod budowę, rozbiórka budynków, rozbiórka konstrukcji, tynkowanie, udzielanie informacji budowlanych, układanie kabli, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków,
usługi brukarskie, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi
w zakresie wypożyczania narzędzi, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, uszczelnianie budynków, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej,
usługi zarządzania budową, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego,
wypożyczanie urządzeń stosowanych w budownictwie, wznoszenie
budynków i innych konstrukcji, wznoszenie obszarów mieszkalnych,
zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zbrojenie budynków, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, hotelowe usługi kateringowe, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja hotelowa, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków,
kafeterie [bufety], krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], organizowanie posiłków w hotelach,
organizowanie zakwaterowania w hotelach, ośrodki wypoczynkowe,
pensjonaty, przygotowywanie posiłków i napojów, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, serwowanie jedzenia i napojów, tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, udostępnianie
obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie
pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur,
udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie sal konferencyjnych, udzielanie informacji w zakresie hoteli, usługi agencji
wynajmu mieszkań [time share], usługi barów i restauracji, usługi
cateringu zewnętrznego, usługi hotelowe, usługi kawiarni, usługi
restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie kwater
wczasowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie
zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem
pomieszczeń na wystawy, wynajmowanie sal konferencyjnych.

(111) 326582
(220) 2019 08 07
(210) 503225
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) tołpa. green
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 326583
(220) 2019 08 07
(210) 503226
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. intima.
(540)

(591) czarny, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 326584
(220) 2019 08 07
(210) 503244
(151) 2020 01 20
(441) 2019 09 23
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. mum.
(540)

(591) czarny, ciemnoszary
(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 326585
(220) 2019 08 07
(210) 503248
(151) 2020 01 20
(441) 2019 09 23
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. green men
(540)

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 326586
(220) 2019 08 07
(210) 503250
(151) 2020 01 20
(441) 2019 09 23
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo intima.
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(540)

(591) czarny, ciemnoszary
(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 326587
(220) 2019 08 07
(210) 503251
(151) 2020 01 20
(441) 2019 09 23
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. estetic
(540)

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 326588
(220) 2019 08 09
(210) 503323
(151) 2020 01 22
(441) 2019 09 23
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) torf tołpa.
(540)

Nr 4/2020

(111) 326591
(220) 2019 08 28
(210) 503901
(151) 2020 01 21
(441) 2019 10 07
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nature ON THE ESSENCE OF NATURAL EXTRACTS
(540)

(591) ciemnoszary, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 326592
(220) 2019 05 06
(210) 499431
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 01
(732) ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASKATO
(540)

(531) 01.15.15, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 326589
(220) 2019 08 09
(210) 503334
(151) 2020 01 22
(441) 2019 09 23
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) borowina tołpa.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 326590
(220) 2019 08 09
(210) 503337
(151) 2020 01 22
(441) 2019 09 23
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) torf tołpa.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji, twarzy, ciała, włosów i zębów.

(591) czarny, biały, niebieski, czerwony
(531) 03.02.09, 03.02.24, 26.04.03, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki.
(111) 326593
(220) 2019 05 06
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 22
(732) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWUTYGODNIK MIEJSKI KRAKÓW.PL
(540)

(210) 499441

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.09, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, materiały piśmienne, drukowane,
35 promocja sprzedaży (dla osób trzecich), reklama, organizacja wystaw w celach reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, public relations, 41 organizacja zawodów sportowych, balów,
loterii, przyjęć, spektakli, organizowanie i prowadzenie koncertów,
konferencji kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, informacja o edukacji,
o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, publikowanie tekstów innych niż reklamowych, 45 zarządzanie prawami autorskimi.
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(111) 326594
(220) 2019 05 07
(210) 499460
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 08
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NIUQI PANDI PLAN
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, kremy,
kremy BB, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, balsamy
do ciała, kosmetyki do włosów, lakiery do paznokci, zmywacze lakieru do paznokci, maseczki do twarzy, maseczki do ciała, płyny oczyszczające, żele oczyszczające, środki do demakijażu, toniki do skóry,
peelingi złuszczające do twarzy, chusteczki nasączane preparatami
kosmetycznymi, dezodoranty.
(111) 326595
(220) 2019 05 07
(210) 499462
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 01
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, Eskisehir (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETi Petit Beurre SINCE 1979 CLASSIC BISCUITI CU UNT
HERBATNIKI Z DODATKIEM MASŁA
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, czerwony, czarny, szary, żółty,
ciemnożółty
(531) 02.09.23, 05.07.02, 08.01.09, 08.03.03, 24.03.19, 26.04.07,
26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15, 01.01.08, 05.05.20
(510), (511) 30 ciasteczka.
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(540)

(591) biały, czarny, szary, srebrny, złoty, niebieski
(531) 06.07.04, 02.01.02, 19.07.01, 24.09.01, 24.01.12, 05.05.19,
14.05.01, 25.01.15, 09.01.10, 26.02.01, 26.04.06, 26.01.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy
[sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery
bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje
witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 33 wyroby
i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki,
dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps,
whisky, wina.
(111) 326600
(220) 2019 05 08
(210) 499491
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR TENCZYNEK 1553
(540)

(111) 326596
(220) 2019 05 07
(210) 499468
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) NOVET SPÓŁKA JAWNA KACZMAREK I WSPÓLNICY,
Gospodarz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TECEL
(510), (511) 37 instalowanie drzwi i okien, informacja budowlana,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, naprawa zamków.
(111) 326597
(220) 2019 05 07
(210) 499478
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Auroxetyn
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 326598
(220) 2019 05 07
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) SAPKOWSKI ANDRZEJ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) The Witcher Book Series
(510), (511) 14 monety.

(210) 499479

(111) 326599
(220) 2019 05 08
(210) 499489
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR TENCZYNEK 1553 TENCZYNEK BOCK

(591) biały, czarny, złoty, srebrny, szary
(531) 06.19.17, 07.01.14, 09.01.09, 24.01.05, 24.05.07, 25.01.15,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy
[sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery
bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje
witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 33 wyroby
i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki,
dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps,
whisky, wina.
(111) 326601
(220) 2019 05 08
(151) 2019 11 06
(441) 2019 06 24
(732) BEGLAMOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabajka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AROMONE

(210) 499500
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(540)

(591) fioletowym
(531) 27.05.01, 29.01.05, 26.13.25
(510), (511) 3 perfumy, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, balsamy, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi,
kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, odżywki do skórek wokół paznokci, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, olejki
toaletowe, perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe],
perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], płatki oczyszczające
nasączone preparatami toaletowymi, preparaty do czyszczenia nosa
do celów higieny osobistej, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do pedicure, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe,
preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych,
zestawy kosmetyków, aerozole czyszczące, aromaty do perfum,
bazy do perfum kwiatowych, chusteczki perfumowane, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty perfum, woda kolońska, kremy perfumowane, kremy
do aromaterapii, naturalne środki perfumeryjne, olejki naturalne
do perfum, perfumeryjne produkty, perfumeryjny olejek miętowy,
perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody
toaletowe, perlmy do zastosowań przemysłowych, perfumy o zapachu drewna cedrowego, perfumy w płynie, perfumy w postaci stałej,
piżmo (naturalne), piżmo [wyroby perfumeryjne], piżmo syntetyczne, płyny do aromaterapii, pojemniki z substancjami zapachowymi,
preparaty perfumeryjne, preparaty zapachowe, produkty perfumeryjne, spraye do ciała, spraye do ciała [nielecznicze], zapachy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, woda toaletowa, woda
toaletowa zawierająca olej z mieliznówki chińskiej, wody kolońskie,
woda perfumowana, woda lawendowa, woda kolońska, wanilina
syntetyczna [artykuły perfumeryjne], waniliowe środki perfumeryjne, woda toaletowa, syntetyczne produkty perfumeryjne, substancje
zapachowe do użytku osobistego, substancje aromatyczne do zapachów, bazy do ust neutralizujące odcień ust, brokat do ciała, brokat
w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki jednorazowe
nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla
kobiet, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, żele
do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do rąk, żele do ciała, żel pod prysznic i do kąpieli, środki do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
rąk, spraye do utrwalania makijażu, serum pielęgnacyjne, serum
do celów kosmetycznych, puder do rąk, puder w kremle do twarzy,
produkty do mycia rąk, preparaty złuszczające do twarzy do użytku
kosmetycznego, preparaty pod prysznic, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie
owłosienia, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty koloryzujące
do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe do zastosowań
kosmetycznych, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
preparaty fitokosmetyczne, preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do kąpieli, preparaty do kąpieli i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do depilacji i golenia, preparaty czyszczące do użytku osobistego, płyny pielęgnacyjne, płyny do włosów
i ciała, płynne kremy [kosmetyki], pianki pod prysznic, pianki oczyszczające do skóry, pianki do oczyszczania ciała, pianka pod prysznic
i do kąpieli, peeling do stóp, papierowe ręczniki do rąk nasączone
środkami czyszczącymi, opakowania uzupełniające do dozowników
kosmetyków, olejki do twarzy, olejki do masażu twarzy, olejki do ma-

Nr 4/2020

sażu ciała, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do ciała i twarzy, oczyszczające maseczki do twarzy, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do namaczania stóp,
nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze olejki pod
prysznic, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nasączone chusteczki
do oczyszczania [nielecznicze], mydła i żele, mgiełki do ciała, mleczko kosmetyczne, masła eto twarzy i ciała, masła do twarzy, maseczki
do twarzy i ciała, preparaty do makijażu, kremy kojące do użytku kosmetycznego, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do mycia, kosmetyki w postaci kremów, krem
do opalania dla niemowląt, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki upiększające, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki
do pielęgnacji urody, preparaty aromaterapeutyczne, woda kwiatowa, żele pod prysznic, żele do użytku kosmetycznego, żele do kąpieli
i pod prysznic nie do celów medycznych, szampony do ciała, środki
do mycia rak, środki czyszczące do higieny intymnej, środek do mycia rąk, roztwory mydła, przeciwpotowe mydła, produkty z mydła,
preparaty do mycia rąk, płyny do przemywania pochwy do higieny
intymnej lub dezodoryzacji, perfumowane mydła, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, mydła w postaci żelu,
mydła w żelu, mydło aloesowe, mydła z gąbką roślinną [luffą], mydło do skóry, mydło migdałowe, mydło niewymagające użycia wody,
mydło perfumowane, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic,
mydło przemysłowe, mydło w listkach do użytku osobistego, mydło
w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze mydlą toaletowe, opakowania
uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, opakowania uzupełniające do dozowników, mydła robione ręcznie, mydła toaletowe,
mydła w kostce, mydła w kremie, mydła w kremie do mycia, mydła
w płynie, mydła w płynie do kąpieli, mydła w płynie do rąk i twarzy,
mydła nielecznicze, mydła perfumowane, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydła kosmetyczne, mydła karbolowe, mydła granulowane,
mydła do użytku osobistego, mydła do twarzy, mydła do rąk, mydła
do pielęgnacji ciała, mydła, mydełka, kremy pod prysznic, kremowe
mydło do ciała, kostki mydła do mycia dała.

(111) 326602
(220) 2019 05 09
(210) 499515
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 15
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HORTEX. PROSTO Z NATURY.
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa,
mrożone owoce i warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone mieszanki
owocowe i warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw,
mrożone dania gotowe z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe
wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe z dodatkiem
sosów i/lub ziół i/lub przypraw, musy owocowe, przeciery owocowe
i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, owoce i warzywa puszkowane, zupy, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna
składająca się głównie z owoców i warzyw, żywność o obniżonej
zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z owoców i warzyw, smoothie owocowe, warzywne i owocowo-warzywne z przewagą produktów mlecznych, 30 żywność na bazie mąki,
mrożone wyroby mączne, wyroby mączne z dodatkiem owoców
i warzyw, makarony, makarony mrożone, makarony z dodatkiem
owoców i warzyw, gotowe dania na bazie produktów zbożowych
i mąki, gotowe dania zawierające makaron, sosy do makaronu, przyprawy do makaronu na bazie warzyw, lody, lody spożywcze, lody
spożywcze w proszku, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody
owocowe, sorbety, mrożone jogurty, desery lodowe, środki wiążące
do lodów, preparaty do sporządzania lodów, 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody
smakowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje
i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone
soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki i napoje
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wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami
mineralnymi, sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady,
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, z dodatkiem lub bez dodatku nasion, z dodatkiem lub
bez dodatku ekstraktów roślinnych, z dodatkiem lub bez dodatku
produktów mlecznych.

(111) 326603
(220) 2019 05 09
(210) 499516
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CYTADEL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do użytku w rzucaniu palenia.
(111) 326604
(220) 2019 05 09
(210) 499517
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PKO Konto Firmowe e-Biznes
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi
dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych,
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego
i inwestycyjnego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego
i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie
programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania portfeli
papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania
kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, usługi w zakresie bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa
mieszkaniowego, pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi agencji nieruchomości, wynajem
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży
produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów
zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania
telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi sponsorowania finansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe,
edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, usługi finansowe dotyczące
sprzedaży mienia, finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt
oraz sprzedaży ratalnej, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną,
leasing i dzierżawę.
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(111) 326605
(220) 2019 05 09
(210) 499521
(151) 2019 11 06
(441) 2019 06 24
(732) STYRMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRAFIT-GOLD EPS S 031
(510), (511) 17 styropian i inne materiały termoizolacyjne, wodoodporne płyty izolacyjne, izolacja akustyczna.
(111) 326606
(220) 2019 05 09
(151) 2019 11 06
(441) 2019 06 24
(732) VISTULA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miechów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUT LAND
(540)

(210) 499527

(591) żółty, czarny, czerwony
(531) 03.05.03, 05.07.06, 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 29 orzechy prażone, orzechy solone, orzechy łuskane,
orzechy konserwowane, orzechy przetworzone, gotowane orzechy,
suszone orzechy, orzechy suszone, mielone orzechy, orzechy preparowane, orzechy jadalne, orzechy przyprawione, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy blanszowane, polewy orzechowe, preparowane orzechy nerkowca, prażone orzechy ziemne,
orzechy z przyprawami, orzechy ziemne przetworzone, przetworzone orzechy arekowe, preparowane orzechy pistacjowe, preparowane
orzechy włoskie, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy ziemne
konserwowe, solone orzechy nerkowca, preparowane orzechy makadamia, suszone orzechy kokosowe, orzechy pekan, przetworzone,
preparowane orzechy torreja, masło z orzechów, olej z orzechów, jądra orzechów włoskich, pasta z orzechów laskowych, pasty przyrządzone z orzechów, olej z orzechów ziemnych, mieszanki owoców
i orzechów, przekąski na bazie orzechów, masło z orzechów nerkowca, pasty na bazie orzechów, masła orzechowe w proszku, batony
spożywcze na bazie orzechów, napoje na bazie mleka orzechowego,
olej z orzecha palmowego do żywności, batony na bazie orzechów
i nasion, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony organiczne
na bazie orzechów i ziaren, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), orzeszki arachidowe przetworzone, orzeszki arachidowe preparowane, powlekane orzeszki ziemne, orzeszki piniowe,
przetworzone, preparowane orzeszki piniowe, mleko z orzeszków
ziemnych, orzeszki ziemne w polewie miodowej, mleko z orzeszków
ziemnych do celów kulinarnych, agar-agar do celów kulinarnych,
ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], bakłażany przetworzone, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony spożywcze na bazie soi, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bita śmietana do dekoracji na bazie produktów mlecznych, chipsy
owocowe, chipsy na bazie warzyw, chipsy jabłkowe, chipsy bananowe, borówki, przetworzone, cytryny, przetworzone, czarne porzeczki, przetworzone, czereśnie, przetworzone, daktyle, daktyle, przetworzone, dal (indyjskie danie z roślin strąkowych), dżem z rabarbaru,
dżem śliwkowy, dżem jeżynowy, dżem imbirowy, dyniowate [rośliny,
konserwowane], dorady [czerwone lucjany, nieżywe], dolma [faszerowane warzywa], dipy serowe, dipy na bazie produktów mlecznych,
dipy, dip fasolowy, desery wykonane z produktów mlecznych, desery
owocowe, desery na bazie sztucznego mleka, desery jogurtowe,
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koncentrat masła, masła solone, masło do użytku w gotowaniu, masło kakaowe, masło klarowane, masło kokosowe [olej kokosowy], masło miodowe, masło z nasion, mieszanka olejów [do celów spożywczych], olej arachidowy [do celów spożywczych], olej canola, olej
chili, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej maślany,
olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy
do celów spożywczych, olej sojowy, olej sojowy do gotowania, olej
sojowy spożywczy, olej z nasion chia do żywności, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, oliwa z oliwek, oleje zwierzęce do celów spożywczych, oleje z przyprawami, oleje utwardzone do celów spożywczych, oleje utwardzane [uwodorniony olej do celów spożywczych],
oleje spożywcze, oleje smakowe, oleje roślinne do celów spożywczych, oleje jadalne do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych,
oleje jadalne do polewania artykułów spożywczych, oleje do gotowania, olej z siemienia lnianego [jadalny], olej z siemienia lnianego
do celów kulinarnych, olej z pestek winogron, olej z pestek kamelli
do jedzenia, olej z pestek dyni do celów spożywczych, olej z pachnotki do celów kulinarnych, olej z otrąb ryżowych do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, oliwy na bazie trufli, organiczny olej kokosowy do celów kulinarnych, pasty do kromek zawierające tłuszcz,
smalec, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany,
spożywczy olej sezamowy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne, tłuszcze kukurydziane,
tłuszcze roślinne do celów spożywczych, tłuszcze roślinne do gotowania, wyroby z masła, zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, jadalne kwiaty, przetworzone, jabłka duszone, imbir kandyzowany, grzyby konserwowane, grzyby gotowe do spożycia, gotowane
trufle, gotowane owoce, galaretki owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, jadalne nasiona słonecznika, jadalne suszone kwiaty, jagody, konserwowane, kandyzowane przekąski
owocowe, mieszanka bombaj (indyjska przekąska), miąższ owoców,
mango, przetworzone, mandarynki [konserwowe], kukurydza słodka
[konserwowana], kukurydza cukrowa, przetworzona, krojone owoce,
korzenie przetworzone, krakersy głogowe, mieszanki owoców suszonych, migdały mielone, migdały, przetworzone, nadzienia na bazie
owoców do ciast typu cobbler, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], nadziewane roladki z kapusty, nasączone rodzynki, nasiona jadalne, nasiona,
przetworzone, nasiona roślin strączkowych w puszce, nasiona słonecznika przetworzone, oliwki, suszone, oliwki [przetworzone], oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane migdałami,
oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce lukrowane, owoce przetworzone, owoce w plasterkach, konserwowe, owoce w puszkach, owocowe
nadzienia do ciast, kokos przetworzony, paluszki z twarożku sojowego, płatki z kiwi, płatki z brzoskwini, płatki kokosowe, mleko kokosowe, wiórki kokosowe, przekąski na bazie kokosu, płatki jabłkowe, pikle mieszane, pikle, pikantne pikle, pigwy, przetworzone, pieczone
kasztany, kasztany jadalne smażone z cukrem, pestki plantanów,
przetworzone, pektyna owocowa, pasta z anchois, pasta arachidowa, pokrojone owoce, produkty z suszonych owoców, przetworzone
jabłka, przetworzone brzoskwinie, przetworzone awokado, przetwory owocowe [dżemy], przekąski na bazie warzyw strączkowych,
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie mleka, przetworzone morele, przetworzone nasiona chia do jedzenia, przetworzone nasiona dyni, przetworzone oliwki konserwowe, przetworzone owoce liczi, przetworzone purée z oliwek, purée z grzybów, purée z oliwek, purée
z warzyw, smażone plantany, słodkie nadzienia z owoców, śliwki suszone, śliwki konserwowe, skórki owocowe [suszone purée owocowe], skórki owocowe, sałatki podawane na przystawkę, sałatki owocowe, sok z trufli, soki owocowe do gotowania, suszona papaja,
suszona rzepa, suszona soja, suszona żurawina, suszone borówki,
suszone daktyle, suszone figi, suszone grzyby jadalne, suszony ananas, suszone truskawki, suszone sromotniki woalkowe (Phallus indusiatus), suszone persymony [got-gam], suszone pędy bambusa, suszone owoce, suszone mango, suszone grzyby shiitake, suszone
grzyby Phallus indusiatus, tofu w postaci niestężonej [tofu nao], trufle konserwowane, trufle suszone [grzyby jadalne], herbata mleczna,
z mlekiem będącym głównym składnikiem, jogurt, jogurty o smaku
owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, mleko migdałowe, mleko, mleczne produkty, masło, masło migdałowe, masło ghee, masło mieszane, krem
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na bazie masła, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko o różnych smakach, mleko zagęszczone, napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje mleczne z kakao,
napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające
owoce, puddingi na bazie mleka, napoje z produktów mlecznych,
napoje z jogurtu, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie mleka
migdałowego, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie
mleka, napoje na bazie jogurtu, schłodzone desery mleczne, zabielacze mleczne do napojów, zabielacze niezawierające produktów
mlecznych, zabielacze do napojów, zabielacz do kawy, substytuty
masła, śmietana w proszku [produkty mleczne], 30 mąka orzechowa,
sosy zawierające orzechy, orzechy w czekoladzie, orzechowe wyroby
cukiernicze, orzechy w polewie czekoladowej, pałeczki z orzechami
pekan, sosy o smakach orzechowych, orzechy macadamia w polewie
czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], batony
z orzechów w karmelu, torty Pawłowej z orzechami laskowymi, pasty
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, torty Pawłowej
o smaku orzechów laskowych, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, popcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, wiórki do wyrobów cukierniczych z masła orzechowego, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, słodki
ryż z orzechami i owocami głożyny [yaksik], preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku orzechowym, płatki owsiane
z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), batoniki
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], chipsy kukurydziane o smaku warzyw, bułki nadziewane, czipsy wonton, czipsy na bazie zbóż, ciasto z przyprawionymi
owocami, ciasto migdałowe, pasta migdałowa, ciasto na bazie jaj,
ciasto kruche z szynką, ciastka z prosa, ciastka owsiane, ciastka migdałowe, ciasteczka ryżowe, ciasteczka migdałowe, ciasta [słodkie lub
słone], krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku przypraw, krakersy o smaku ziołowym, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], precelki, przekąski z kukurydzy, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane
z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej,
przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wieloziarniste, przekąski
słone na bazie kukurydzy, przekąski słone na bazie zbóż, przetworzona kukurydza do prażenia, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, zbitki owsiane zawierające
suszone owoce, skrobia z kasztanów wodnych do żywności, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również
z mięsa, ryb lub warzyw, warzywa w cieście, wafle ryżowe, wafle ryżowe w polewie czekoladowej, aromaty do ciast, aromaty do herbaty, aromaty do napojów, aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], aromaty do żywności, aromaty kawowe, aromaty migdałowe,
aromaty migdałowe do żywności lub napojów, aromaty migdałowe
inne niż olejki eteryczne, aromaty naturalne do użytku w lodach
[inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne], aromaty do ciast
inne niż olejki eteryczne, aromaty do serów, aromaty owocowe inne
niż olejki eteryczne, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty
produkowane z marynat, dodatki smakowe do masła, aromaty
z owoców [inne niż olejki eteryczne], bazy do przyrządzania koktajli
mlecznych [aromaty], chemiczne przyprawy kuchenne, aromaty
w formie sosów w proszku, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty produkowane z owoców, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, dodatki smakowe do zup, dodatki
smakowe i przyprawy, dodatki smakowe do zup [inne niż oleje eteryczne], dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, dodatki
smakowe z warzyw [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty przypraw,
ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], esencje do artykułów żywnościowych inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, esencje do użytku w gotowaniu [inne niż olejki eteryczne], esencje do użytku w przygotowaniu żywności [inne niż olejki eteryczne], esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne], mieszanki przypraw, mieszanki do nadzienia [artykuły spożywcze], mrożone
kremy budyniowe, ocet owocowy, ocet aromatyzowany, ocet, preparaty aromatyczne do cukierków, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty aromatyczne do lodów, preparaty aromatyczne
do ciast, polewy do lodów, pasty czekoladowe do chleba, owocowe
aromaty inne niż esencje, produkty na bazie czekolady, słodziki składające się z koncentratów owocowych, słone aromaty spożywcze
do żywności [inne niż olejki eteryczne], przyprawy w proszku, sos
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[jadalny], sosy, sosy owocowe, sosy [przyprawy], substancje dające
zapach jako dodatek do jedzenia [inne niż oleje eteryczne], substancje nadające smak jako dodatek do jedzenia [inne niż olejki eteryczne], substancje nadające smak jako dodatek do napojów [inne niż
olejki eteryczne], substancje nadające zapach jako dodatek do napoi
[inne niż oleje eteryczne], syrop czekoladowy, ciasta z bakaliami,
wzmacniacze smaku do żywności [inne niż olejki eteryczne], artykuły
żywnościowe zawierające czekoladą [jako podstawowy składnik],
babki pandoro, babki Panettone, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki [yohkan], batony zbożowe i energetyczne, bezy, budyń ryżowy, budynie
deserowe w proszku, bułeczki z dżemem, bułeczki z owocami, bułki
z cynamonem, chałwa, chleb, ciastka serowe, ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi), ciasto na biszkopty, cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], creme caramel [karmelowy deser], cukierki, batony i guma do żucia, croissant [rogaliki
z ciasta francuskiego], cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, czekolada, czekolada do wyrobów cukierniczych
i chleba, czekolada na polewy lub posypki, jabłka w cieście, imitacje
kremu budyniowego, gotowe do spożycia puddingi, gotowe desery
[wyroby cukiernicze), gotowe desery [na bazie czekolady), gofry
z polewą czekoladową, gofry czekoladowe, gofry, dżem ze słodkiej
fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką na bazie fasoli [nerikiri],
drobiny kajmakowe, desery z muesli, desery czekoladowe, deser
puddingowy na bazie ryżu, dekoracje z czekolady na choinki, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające
praliny, czekoladowe fondue, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladki z likierem, czekoladki, czekolada z japońskim chrzanem, czekolada z bąbelkami, czekolada z alkoholem, czekolada nielecznicza, jadalny papier ryżowy, japońskie biszkopty (kasutera), koreańskie
tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa], koreczki, kanapeczki, krakersy,
krakersy o smaku owocowym, krakersy solone, krakersy z mąki grahama, kremy budyniowe custard [pieczone desery], kremy czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, lodowe
słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, marcepan, marcepan w czekoladzie, króliczki z czekolady, miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu
[gyuhi], mieszanki czekolady na gorąco, mieszanki kheer (pudding
ryżowy), migdały w polewie czekoladowej, migdały w cukrze, mleczne wyroby cukiernicze, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, nugat, nielecznicze
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki,
nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, nielecznicze
wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, nielecznicze słodycze
do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecznicze draże, naleśniki, musy (wyroby cukiernicze), musy deserowe, musy czekoladowe, owoce pod kruszonką, owoce w polewie czekoladowej,
owocowe galaretki [słodycze], ozdoby choinkowe [jadalne], papier
jadalny, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty na bazie czekolady, pastylki cukiernicze do pieczenia, patyczki z ciasta smażone
w głębokim tłuszczu [youtiao], pływające wyspy [deser], polewa lub
posypka czekoladowa, polewy piankowe, posypka czekoladowa,
praliny z waflem, preparaty do produkcji słodyczy, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przysmak turecki (rachatłukum), pudding z chleba, pudding z kaszy manny, puddingi, puddingi ryżowe zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, trufle
(rumowe) [wyroby cukiernicze], tiramisu, taiyaki (japońskie ciastka
w kształcie ryby z różnymi nadzieniami), tabletki [wyroby cukiernicze], suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowe] (rakugan), suflety deserowe, substytuty czekolady, substytut marcepanu, sopapilla [smażony chleb), sopaipillas [smażone ciastka), solone wafelki, smażone
ciasteczka plecione, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru,
słone krakersy, słone herbatniki, słodycze o smaku lukrecji, słodycze
gotowane, słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mochi-gashi), słodkie
bułki, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, puddingi z ryżu i ośmiu rodzajów suszonych owoców, trufle [wyroby cukier-
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nicze], turecki przysmak w polewie czekoladowej, via (holenderski
deser mleczny], wata cukrowa, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, wyroby
cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze płynne, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem
owocowym, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby
piekarnicze, yorkshire puddingi (pieczone puddingi z ciasta naleśnikowego), ziarna kawy powlekane cukrem, ziołowo-miodowe pastylki
do ssania [wyrób cukierniczy], żywność na bazie kakao, żywność zawierająca kakao [jako główny składnik], artykuły spożywcze ze słodzika do słodzenia deserów, brązowy cukier, cukier, cukier owocowy,
produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, produkty
spożywcze z cukru do słodzenia deserów, fruktoza do celów spożywczych, słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie polewy i nadzienia, słodziki naturalne, słodziki naturalne w postaci granulowanej,
słodziki naturalne w postaci koncentratów owocowych, substytuty
cukru, substytuty miodu, syropy i melasa, błyskawiczne mieszanki
do lodów, ciasta lodowe, desery lodowe, desery z warstwą lodów,
owoców i bitej śmietany [parfait], jadalne lody owocowe, jadalne
rzeźby lodowe, jadalny cukier w proszku do użytku w maszynach
do produkcji lukru, jogurt mrożony [lody spożywcze], kostki lodu, lizaki lodowe, lizaki lodowe o smaku mlecznym, lizaki lodowe zawierające mleko, lizaki mrożone, lód do chłodzenia, lód naturalny lub
sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód [zamarznięta woda], lody, lody bez mleka, lody mleczne, lody mleczne [lody],
lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], mrożone mleczne
desery w formie batonów, mrożone ciasta jogurtowe, mieszanki
na sorbety [lody], mieszanki do sporządzania lodów wodnych, mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do oranżady
w proszku, mieszanki do lukrowania, mieszanki do lodów, lody zawierające czekoladę, lody z owocami, lody wodne (sorbety), lody
wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, lody włoskie, lody
wielosmakowe, lody typu sandwich, lody truflowe, lody spożywcze
i lód, lody owocowe w postaci batonów, lody owocowe, lody o smaku czekoladowym, lody na patyku, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje mrożone na bazie kawy, napoje mrożone na bazie kakao, napoje z lodów, naturalne środki wiążące do lodów, oranżada
w proszku [wyroby cukiernicze], produkty lodowe na bazie soi,
proszki do sporządzania lodów, słodycze lodowe w postaci lizaków,
sorbety [lody], sorbety [lody wodne], środki wiążące do lodów spożywczych, substytuty lodów, substytuty lodów na bazie soi, tort lodowy, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycznych),
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby lodowe, cappuccino, czekolada bezmleczna, czekolada mleczna, czekolada pitna, czekolada w proszku, czekoladowa kawa, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, ekstrakty
czekoladowe, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, ekstrakty
czekoladowe do przygotowywania napojów, ekstrakty kawowe
do użytku jako substytuty kawy, ekstrakty kawy słodowej, gotowe
napoje kawowe, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, gorąca czekolada, mieszanki kakaowe, mieszanki kawowe, napoje w proszku zawierające kakao, napoje o smaku czekoladowym, napoje na bazie substytutów kawy, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), napoje na bazie kawy
zawierające mleko, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao
lub czekolady], napoje czekoladowe z mlekiem, mrożona kawa, mrożone napoje [frappe], nadzienia na bazie kawy, pasty do sporządzania napojów kakaowych, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku toffi, preparaty do sporządzania napojów
[na bazie czekolady], preparaty do sporządzania napojów o smaku
czekoladowym, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych, preparaty roślinne zastępujące kawę, pi preparaty w proszku
zawierające kakao do sporządzania napojów, syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, substytuty herbaty, substytuty kawy na bazie warzyw, substytuty kawy [sztuczna
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kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], preparaty usztywniające do bitej śmietany, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz
mieszanki do jego przygotowywania, dodatki glutenowe do celów
kulinarnych, enzymy do ciast, przetworzone nasiona używane jako dodatki smakowe do żywności i napojów, przetworzone ziarna zbóż
do pokarmów spożywanych przez ludzi, przetwory spożywcze na bazie ziaren, 31 orzechy, nieprzetworzone orzechy, surowe orzechy, orzechy świeże, orzechy laskowe, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy
jadalne [nieprzetworzone], świeże orzechy koli, orzechy arekowe,
świeże, orzechy gingo świeże, świeże orzechy włoskie, orzechy pistacjowe świeże, orzechy laskowe, świeże, orzechy pekan świeże, orzechy
brazylijskie świeże, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, orzeszki
arachidowe świeże, nieprzetworzone orzeszki ziemne, świeże orzeszki
nerkowca, świeże orzeszki piniowe, makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt, mączka z orzeszków arachidowych dla zwierząt,
łupiny orzechów kokosowych, surowe jądra orzechów, ziarno surowych orzechów, pasze zwierzęce w formie orzechów, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, kasztany jadalne świeże, świeże kokosy, nieprzetworzone kokosy, jagody goji świeże, grzyby, świeże,
do spożycia, grzyby, grzyby świeże, artykuły spożywcze dla zwierząt
gospodarskich, fasola, świeża, jagody jałowca, jagody, świeże owoce,
kompozycje świeżych owoców, krzewy, krzewy owocowe, kukurydza,
mieszanki owocowe [świeże], migdały [owoce], nasiona, nasiona owoców, nasiona nieprzetworzone, nasiona lnu [siemię lniane], nasiona
kwiatów, nasiona jadalne [nieprzetworzone], nasiona surowe, nasiona
słonecznika, nasiona warzyw, nasiona w postaci granulek, naturalne
jadalne rośliny [nieprzetworzone], naturalne rośliny i kwiaty, nerkowce
zachodnie świeże, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona komosa
ryżowa, nieprzetworzona kukurydza, nieprzetworzona pigwa, nieprzetworzona pszenica, nieprzetworzone brzoskwinie, nieprzetworzone awokado, nieprzetworzone cytryny, nieprzetworzone czarne
borówki, nieprzetworzone daktyle, nieprzetworzone grzyby, nieprzetworzone jagody, nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego, nieprzetworzone nasiona oleiste, nieprzetworzone owoce, odpadki roślinne jako surowiec, nieprzetworzone ziarna do jedzenia,
nieprzetworzone zboża, nieprzetworzone warzywa, produkty rolne
(nieprzetworzone), produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
jako pasza dla zwierząt, rośliny świeże, rośliny suszone, śliwki, świeże,
surowe i nieprzetworzone ziarna, surowe i nieprzetworzone produkty
ogrodnicze, surowe i nieprzetworzone produkty akwakultury, surowe
i nieprzetworzone produkty rolne, surowe i nieprzetworzone produkty leśne, surowe produkty akwakultury, surowe produkty leśne, surowe produkty ogrodnicze, surowe produkty rolne, surowe zboża [nieprzetworzone], świeże brzoskwinie, świeże banany zwyczajne, świeże
banany, świeże azjatyckie warzywa liściaste, świeże awokado, świeża
żurawina, świeża rukola, świeża pszenica khorasan, świeża pszenica,
świeża czerwona cykoria, świeża ciecierzyca, świeża bylica pospolita
(yakssuk) jako żywe kwiaty, świeże daktyle, świeże dynie, świeże dżakfruty, świeże figi, świeże graviole, świeże grzyby Phallus indusiatus,
świeże grzyby shiitake, świeże jadalne kłącza, świeże kiełki fasoli, świeże owoce tropikalne, świeże owoce organiczne, świeże owoce męczennicy, świeże owoce karamboli, świeże owoce i warzywa, świeże
owoce głogu, świeże owoce cytrusowe, świeże nasiona roślin strączkowych, świeże morele, świeże warzywa na sałatki, świeże ziarna soi,
świeże warzywa organiczne, trufle świeże, warzywa korzeniowe
[świeże].

(111) 326607
(220) 2019 05 09
(210) 499528
(151) 2019 11 06
(441) 2019 06 24
(732) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.01.14, 02.01.16
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(510), (511) 9 ubrania, buty i elementy ubioru o charakterze ochronnym dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia, 42 projektowanie zindywidualizowanych
konstrukcji odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku
o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia w oparciu o skanowanie sylwetki w formule 3D.

(111) 326608
(220) 2019 05 09
(210) 499531
(151) 2019 11 06
(441) 2019 06 24
(732) MAJEWSKI SŁAWOMIR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE OLMAJ, Parzniew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olmaj Nasz OLEJ Rzepakowy
(540)

(591) żółty, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.01, 11.03.18, 08.07.08, 02.01.11
(510), (511) 29 oleje jadalne.
(111) 326609
(220) 2019 05 09
(210) 499533
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) PODOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VERRU SHOT
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym: kremy, żele, olejki, emulsje, spraye
do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy, rąk i do pielęgnacji stóp.
(111) 326610
(220) 2019 05 09
(210) 499535
(151) 2019 10 31
(441) 2019 07 15
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIBOVIT IMMUNO
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 326611
(220) 2019 01 11
(210) 494695
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 22
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) APPETITA DANIE DNIA
(510), (511) 29 dania gotowe warzywno-mięsne, rybne i mięsne
mrożone i w proszku na bazie produktów zawartych w tej klasie,
warzywa suszone, gotowane i konserwowane, przeciery, konserwy
warzywne, zupy i buliony oraz koncentraty i składniki do wytwarzania bulionów i zup, koncentraty pomidorowe, mięsa i ekstrakty
mięsne, ryby, drób i dziczyzna, owoce konserwowane, suszone i gotowane, bakalie, mieszanki bakaliowe, owoce suszone, 30 sosy, sosy
do mięsa, sosy do sałatek, przyprawy, zagęszczacze stosowane przy
gotowaniu produktów spożywczych, sól, sole wielosmakowe, sole
warzywne, sole ziołowe, musztardy, octy, majonezy, produkty żywnościowe w formie gotowych dań, takich, jak: kanapki, naleśniki, pierogi, placki, pizze, kluski, paszteciki, pyzy, knedle, krokiety, spaghetti, tortille, pierożki ravioli, risotto, sushi, słodycze, płatki zbożowe,
muesli, mieszanki płatków zbóż i bakalii, batony i wafle z bakaliami
w polewie czekoladowej lub jogurtowej lub bez polewy, herbatniki,
pieczywo z bakaliami, herbaty, 31 orzeszki arachidowe i pistacjowe,
ziarna, pestki, migdały, orzechy, mak.
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(111) 326612
(220) 2019 02 20
(151) 2019 12 05
(441) 2019 06 17
(732) JOYFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GetitFit
(540)
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(210) 496193

(591) czarny, pomarańczowy, różowy, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 gotowe dania z mięsa, gotowe dania warzywne, gotowe dania z ryb, gotowe posiłki składające się głównie z owoców
morza, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa,
gotowe produkty z warzyw, gulasze, konserwy, marynaty, produkty serowarskie, sałatki gotowe, zupy gotowe, produkty spożywcze
na bazie mleka, napoje na bazie mleka, proszki i mieszanki mleczne
w proszku do sporządzania koktajli mlecznych, żywność wysokobiałkowa zawarta w tej klasie, żywność niskokaloryczna zawarta w tej
klasie, dania instant zawarte w tej klasie, 30 gotowe dania z ryżu,
gotowe dania z ryżu, gotowe dania z dodatkiem kasz, gotowe dania
z dodatkiem sosów, gotowe desery, gotowe dania z makaronu, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, batonik energetyczny na bazie
zbóż, gotowe do spożycia puddingi, gotowe pizze, kanapki, batony
oblane czekoladą zastępujące posiłki, preparaty spożywcze na bazie
węglowodanów zawarte w klasie 30, preparaty i produkty zbożowe,
muesli, batony zbożowe, batony niskokaloryczne, batony wysokobiałkowe, desery wysokobiałkowe, desery niskokaloryczne.
(111) 326613
(220) 2019 02 27
(210) 496526
(151) 2019 12 06
(441) 2019 04 29
(732) TETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TETOS
(510), (511) 35 reklama, usługi marketingowe, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie czynności biurowych, doradztwo biznesowe,
w szczególności w zakresie dobierania i świadczenia usług edukacyjnych, księgowość, zarządzanie spółkami holdingowymi, 36 usługi finansowe, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi
w zakresie pozyskiwania funduszy, zarządzanie finansowe spółkami
holdingowymi, działalność charytatywna jako usługi finansowe, 41
usługi w zakresie oświaty, nauczanie, usługi w zakresie kultury, usługi
w zakresie rozrywki, działalność charytatywna fundacji w obszarze
kultury, rozrywki, wychowania i edukacji, 45 usługi prawne, usługi
prawne w zakresie pozyskiwania funduszy.
(111) 326614
(220) 2019 03 06
(210) 496797
(151) 2019 12 05
(441) 2019 06 17
(732) KUDELA WOJCIECH BRAINBOX, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRAINBOX
(510), (511) 35 reklama i marketing, marketing internetowy, optymalizacja stron internetowych, reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, usługi
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, reklama banerowa, reklama,
usługi marketingowe, usługi agencji marketingowych, 41 kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizowanie konferencji związanych z reklamą, 42 projektowanie stron
internetowych, programowanie stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
(111) 326615
(220) 2019 03 06
(210) 496816
(151) 2019 12 05
(441) 2019 06 17
(732) ALMA-ALPINEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ALMA ALPINEX Świętokrzyskie Centrum Logistyki i Dystrybucji
(540)

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 24.15.02, 29.01.12
(510), (511) 39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht [przewóz towarów], usługi kierowców, dostarczanie
wiadomości, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub
dokumentów, pakowanie towarów, pojazdy (wypożyczanie-), dostarczanie paczek, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi,
usługi rozładunku towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi, składowanie towarów, spedycja, transport i przechowywanie
odpadów, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], wynajmowanie
magazynów, wynajem samochodów, informacja o składowaniu.
(111) 326616
(220) 2019 03 07
(210) 496830
(151) 2019 12 05
(441) 2019 06 17
(732) SWISS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sky-Share
(510), (511) 35 zarządzanie i organizacja programami zakupu statków powietrznych, w tym na zasadzie współwłasności, zarządzanie
i organizacja programami wynajmu, dzierżawy, leasingu statków
powietrznych, 39 wynajem i dostarczanie statków powietrznych,
transport ludzi i towarów statkami powietrznymi, doradztwo w zakresie transportu lotniczego, usługi czarteru samolotów, organizacja
transportu pasażerów statkami powietrznymi.
(111) 326617
(220) 2019 03 07
(210) 496834
(151) 2019 12 05
(441) 2019 06 17
(732) SWISS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sky Share Aviation
(510), (511) 35 zarządzanie i organizacja programami zakupu statków powietrznych, w tym na zasadzie współwłasności, zarządzanie
i organizacja programami wynajmu, dzierżawy, leasingu statków
powietrznych, 39 wynajem i dostarczanie statków powietrznych,
transport ludzi i towarów statkami powietrznymi, doradztwo w zakresie transportu lotniczego, usługi czarteru samolotów, organizacja
transportu pasażerów statkami powietrznymi.
(111) 326618
(220) 2019 03 08
(210) 496890
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) GARDECKI STANISŁAW GARITECH, Złotniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC GARITECH
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 20 bambus, budy dla zwierząt domowych, bursztyn, corozo [biały twardy materiał podobny do kości słoniowej], części
do mebli, czopy niemetalowe, dekoracje wiszące [ozdoby], domki dla
ptaków, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny, drzwi
do mebli, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, dzwonki wiatrowe [dekoracja], etykiety z tworzyw sztucznych, garderoby, haczyki, niemetalowe, karty-klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane,
kasety do ekspozycji biżuterii, kojce, kołatki do drzwi z materiałów
niemetalowych, kołki niemetalowe, kołnierze do mocowania rur, niemetalowe, konsole, koral, korki, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, kółka samonastawne, nie z metalu, lustra,
łóżka, macica perłowa, nieobrobiona lub półobrobiona, manekiny,
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meble, muszle, niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi
i okien, nity, niemetalowe, nosidła [jarzma], numery domów nieświecące, niemetalowe, obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy,
obrazy (ramy do-), opakowania drewniane, osłony do kominków (meble), osprzęt niemetalowy do drzwi, mebli, okien, ozdoby z tworzyw
sztucznych do artykułów spożywczych, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe, podpórki, niemetalowe,
do roślin lub drzew, poduszki, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pokrętła niemetalowe, popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
postumenty pod doniczki na kwiaty, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, rampy z tworzyw sztucznych dla pojazdów, rolety,
rotang [trzcinopalma, ratan], ruchome niemetalowe schody pasażerskie, rygle do ram okiennych, niemetalowe, skrzynie, skrzynki, spusty
[zawory] z tworzyw sztucznych, statuetki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, stoiska wystawowe, stojaki, półki, szpule, szyldy, śruby, wkręty niemetalowe, tablice do zawieszania kluczy, tablice
ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, tace niemetalowe, taśmy drewniane, trzcina [materiał do wyplatania], urządzenia
zamykające do drzwi (nieelektryczne, niemetalowe-), wachlarze nieelektryczne, wieszaki, wolnostojące przepierzenia [meble], wózki
meblowe, wykończeniowe elementy do mebli, wyroby stolarskie,
wyroby wikliniarskie, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe], zaciski
do przewodów i rur, załadunkowe (palety-), zamki nieelektryczne,
zamki do pojazdów, zamknięcia do pojemników, zasłony, zasuwy
drzwiowe, zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, zawiasy niemetalowe, zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, zbiorniki
niemetalowe i niemurowane, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni,
barwienie tkanin, chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin,
dezodoryzacja powietrza, dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, folowanie tkanin, fotograwiura, frezowanie, grawerowanie, hafciarstwo, heblowanie
materiałów, impregnacja ognioodporna tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, laminowanie, lutowanie, magnesowanie, niklowanie, obrębianie tkanin, obróbka
[przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna, obróbka metali, obróbka skór, obróbka wełny, oczyszczanie powietrza, oddzielania kolorów [obróbka], odkażanie materiałów niebezpiecznych, odlewanie
metali, odpuszczanie metali, oprawianie dzieł sztuki, piaskowanie,
piłowanie materiałów, pokrywanie kadmem, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, pozłacanie, przetwarzanie ropy naftowej, recykling odpadów i śmieci, rymarstwo, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich,
snucie osnów [krosna], srebrzenie, szlifowanie, szlifowanie szkła
optycznego, ścieranie, ścinanie i obróbka drewna, trasowanie laserem, upcykling, usługi spawalnicze, usługi w zakresie fotokompozycji, usługi w zakresie kriokonserwacji, usługi związane z farbiarstwem, usuwanie warstw nawierzchniowych, wulkanizacja [obróbka
materiałów], wybielanie tkanin, wykonywanie kopii kluczy, wypalanie wyrobów ceramicznych, wypiek chleba na zamówienie, wypożyczanie generatorów, wypożyczanie kotłów, wypożyczanie maszyn
dziewiarskich, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie
urządzeń klimatyzacyjnych, wyrób kotłów, wytwarzanie energii, zaprasowanie na stałe tkanin, złocenie, 41 chronometraż imprez sportowych, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów,
fotografia, fotoreportaże informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy],
kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja widowisk, przekazywanie know-how [szkolenia], 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, reżyseria filmowa inna niż reżyseria filmów reklamowych, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], sprawdziany edukacyjne,
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studia filmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, 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 edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie,
usługi w zakresie inżynierii dźwięku i oświetlenia do obsługi imprez,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], wynajem odbiorników radiowych
i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie
sprzętu audio i wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wyższe uczelnie [edukacja], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, badania techniczne, chmura obliczeniowa,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, eksploracja podwodna [akwanautyka], instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola
jakości, miernictwo [pomiary], monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie projektów
technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie robotów, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie urządzeń, przechowywanie danych elektronicznych, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], testowanie [kontrola] urządzeń pod kątem sprawności, testowanie materiałów, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie robotyki i automatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(111) 326619
(220) 2019 05 09
(210) 499540
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MINUTA 8
(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, preparaty 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 paznok-
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ci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, odświeżacze do ust, olejki
perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, pasty, proszki i płyny do zębów,
16 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, pojemniki na produkty do użytku w gospodarstwie
domowym nie z metali szlachetnych, zestawy do przypraw, pułapki
na gryzonie, serwisy stołowe nie z metali szlachetnych, spryskiwacze,
wazony, 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, 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 wszywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe do spożycia, 30 aromaty do żywności, pieczywo,
chipsy zbożowe, cukierki, ciasta, wyroby z czekolady, czekolada,
gofry, kanapki, kukurydza prażona, lody, desery lodowe, makarony,
pizze, wyroby cukiernicze, ciastka, preparaty zbożowe, zapiekanki,
żywność na bazie mąki, pieczywo, pieczywo zamrożone, mrożonki
zawarte w tej klasie, kawa, herbata, kakao, ketchup, krakersy, majonezy, miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe,
paszteciki, prażona kukurydza, spaghetti, suchary, sorbety, kisiele,
budynie, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki. piwo, esencje do produkcji napojów,
33 napoje alkoholowe, brandy, whisky, wina, wódki, likiery, koktajle
alkoholowe, 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, 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 komputerowego 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, łodziami, catering,
prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje,
restauracje samoobsługowe, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.

(111) 326620
(220) 2019 05 09
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) PODOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)

(210) 499541
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(540) (znak słowny)
(540) VERRU IMMUNO
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym: kremy, żele, olejki, emulsje, spraye
do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy, rąk i do pielęgnacji stóp.
(111) 326621
(220) 2019 05 09
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 15
(732) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BATTEXTRA LIFE
(540)

(210) 499544

(591) czarny, niebieski, szary
(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 baterie, baterie do ponownego ładowania, adaptery baterii, akumulatorki do powtórnego naładowania, adaptery
kart komputera, adaptery elektryczne, akumulatory do pojazdów,
akumulatory elektryczne, anteny, aparaty fotograficzne, aparatura do odczytywania kart, aparatura do odtwarzania obrazu wideo,
aparaty kinematograficzne, czytniki kart, drukarki komputerowe,
edukacyjne oprogramowanie komputerowe, edukacyjne programy
komputerowe dla dzieci, elektroniczne chipy pamięciowe z układem
scalonym, elektroniczne ekrany dotykowe, elektroniczne przełączniki dotykowe, elektroniczne przyrządy nawigacyjne, elektryczne
gniazdka i kontakty, elektryczne kable interfejsowe, etui na okulary,
etui na okulary przeciwsłoneczne, etui na płyty CD i DVD, elektroniczne etykietki na towary, filtry optyczne, fotograficzne lampy błyskowe, futerały na laptopy, futerały na elektroniczne notesy, kable
elektryczne, kable elektroniczne, kable rozruchowe, kable rozruchowe do akumulatorów, karty kodowane, karty magnetyczne kodowane, karty mikroprocesorowe, karty pamięci typu flash, karty pamięciowe, karty telefoniczne, klawiatury, kodowane karty telefoniczne,
komórkowe urządzenia do transmisji radiowych, głośniki, głośniki
komputerowe, głośniki samochodowe, gniazdka, wtyczki i inne
kontakty [elektryczne], futerały na przyrządy fotograficzne, futerały
na telefony komórkowe, gry komputerowe(software), gry wideo [gry
komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych
na nośnikach danych, identyfikacyjne karty magnetyczne, interfejsy
komputerowe, kable do komputerów, książki dźwiękowe, ładowarki
baterii elektrycznych, ładowarki akumulatorów, liczniki, mikrofony,
mikrokomputery, komputery osobiste, mikroskopy, modemy komputerowe, monitory, monitory komputerowe, myszki komputerowe,
komputerowe akcesoria wskazujące, oprogramowanie komputerowe, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze stereo, odtwarzacze wideo,
piloty do urządzeń elektronicznych, podkładki pod myszki, podpórki
poć nadgarstki do użytku z komputerem, podstawki pod telewizory,
pojemniki przystosowane do przechowywania dysków z oprogramowaniem komputerowym, pojemniki przystosowane do przechowywania płyt kompaktowych, pokrowce na laptopy, przedłużacze,
przenośne urządzenia telekomunikacyjne, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do pomiaru odległości, samochodowe
zestawy audio, słuchawki, smartfony, sprzęt audio, stojaki na głośniki, stojaki na sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, uchwyty
ścienne dla monitorów telewizyjnych, uchwyty do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów, urządzenia do nagrywania, urządzenia do nagrywania filmów, urządzenia do nagrywania
obrazów, urządzenia do nauczania, urządzenia i przyrządy optyczne,
urządzenia i przyrządy fotograficzne, wagi, wagi kuchenne, wagi łazienkowe, wykrywacze kabli, wyłączniki samoczynne, wzmacniacze,
zestawy słuchawkowe do telefonów.
(111) 326622
(220) 2019 05 09
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 15
(732) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) so cute

(210) 499545
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(540)

(531) 03.01.14, 03.01.24, 21.01.25, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.24
(510), (511) 8 sztućce, łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, 10 butelki dla niemowląt, gryzaki dla ząbkujących dzieci, smoczki, smoczki
do butelek do karmienia, masażery do dziąseł dla niemowląt, futerały na butelki do karmienia niemowląt, 21 wanienki dla niemowląt,
nocniki, nieelektryczne podgrzewacze butelek dla niemowląt, kubki,
kubki do nauki picia dla niemowląt i dzieci, talerze, 24 bielizna pościelowa, bielizna kąpielowa, koce, ręczniki tekstylne, pościel, narzuty na łóżka, pokrowce na poduszki, pokrycie na materace, prześcieradła, śpiworki dla niemowląt, koce dla niemowląt, ręczniki dla
niemowląt, śliniaki, płótno do przewijania niemowląt, 25 ubrania,
bielizna osobista, buty, nakrycia głowy, ubrania, bielizna, buty i nakrycia głowy dla niemowląt, powijaki dla niemowląt, śliniaki [niepapierowe], 28 zabawki, zabawki dla niemowląt, grzechotki, maty z zabawkami dla niemowląt.
(111) 326623
(220) 2019 05 20
(210) 500002
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, niebieski, granatowy, srebrny
(531) 29.01.13, 19.13.21, 01.15.14, 01.15.15, 01.15.21, 26.04.01,
26.04.04, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.16
(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
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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) 326624
(220) 2019 05 20
(210) 500003
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony, biały, srebrny
(531) 29.01.13, 19.13.21, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 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.
(111) 326625
(220) 2019 05 20
(210) 500006
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP N
(540)

(591) niebieski, fioletowy, szary
(531) 19.13.21, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 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.

(111) 326626
(220) 2019 05 20
(210) 500007
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP
(540)

(591) czerwony, szary, biały, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski
(531) 19.13.21, 26.04.01, 26.04.02, 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, 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,
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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) 326627
(220) 2019 05 20
(210) 500011
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 08
(732) SASINOWSKA EWA NASZE SZKRABY, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZE SZKRABY
(540)

(591) zielony, niebieski, fioletowy, czerwony, różowy, brązowy,
czarny, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 02.05.08, 02.07.16, 21.01.25, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(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.
(111) 326628
(220) 2019 05 20
(210) 500017
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 08
(732) EMERALDS AND CROCODILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMERALDS AND CROCODILES
(540)

(531) 09.05.25, 14.03.13, 26.04.09, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 18 parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, kopertówki [małe
torebki], małe damskie torebki bez rączki, teczki i aktówki, torby
i portfele skórzane, torebki damskie, torebki wieczorowe, torebki,
portmonetki i portfele, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież.
(111) 326629
(220) 2019 05 09
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 15
(732) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) My SchooL

(210) 499542
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(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 nożyczki, nożyczki do papieru, dziurkacze, 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze, artykuły I przybory szkolne,
artykuły biurowe, ekierki, cyrkle kreślarskie, klej do papieru, gumki
do ścierania, klamry, zaciski do papieru, koperty, korektory, kreda
do pisania, zakładki do książek, linijki, nalepki, naklejki, notatniki, notesy, obwoluty i okładki na dokumenty, ołówki, długopisy, papeteria,
papier, kredki, pastele, pędzle, farby, pinezki, spinacze do papieru,
zszywacze, zszywki biurowe, pióra, piórniki, przyrządy do pisania,
podstawki do długopisów i ołówków, taśmy przylepne, bloki rysunkowe i techniczne, segregatory, tablice do pisania, teczki, skoroszyty,
temperówki, zeszyty, zakreślacze, flamastry, plastelina, modelina, glina do modelowania, 18 plecaki, torby szkolne, tornistry.
(111) 326630
(220) 2019 05 20
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 15
(732) JANIAK PIOTR, Koluszki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lagraf partners
(540)

(210) 500020

(591) niebieski, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 16 opakowania kartonowe, karton opakowaniowy, opakowania książek, opakowania na żywność, opakowania na prezenty,
materiały do opakowywania, pudła opakowaniowe kartonowe, wyściełający papier do opakowań, opakowania z tworzyw sztucznych,
szczelne opakowania z tektury, opakowanie na prezenty świąteczne,
kartki do opakowań na prezenty, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane
z tektury, pojemniki opakowaniowe z regenerowanej celulozy, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, materiały opakowaniowe wykonane
z papieru z recyklingu, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego
do opakowywania, materiały opakowaniowe wykonane z opartych
na minerałach substytutach papieru, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, przekładki
do dokumentów, przekładki do zeszytów, tace kartonowe do pakowania żywności, papierowe podkładki na tacki dentystyczne, karton, rolki kartonowe, pudła kartonowe, pudełka kartonowe, kartony
do pakowania, składane pudełka kartonowe, przemysłowy papier
i karton, wystawowe kartonowe pudełka, kartony do dostarczania
towarów, pojemniki kartonowe do pakowania, kartonowe kontenery do pakowania, podstawki pod szklanki z kartonu, wypełnienie
z papieru lub kartonu, pudełka kartonowe do użytku domowego,
kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe
pudełka do pakowania, w formie składanej, folia, folie bąbelkowe
do pakowania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, folie
z polipropylenu do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, drukowane etykietki
papierowe, etykietki z ceną, etykiety adresowe, etykiety papierowe
do ścierania na mokro, etykiety przylepne z papieru, etykiety tekturowe, etykiety wysyłkowe, etykiety z papieru, etykiety nie z materiału tekstylnego, papier do etykietowania, papierowe etykietki
identyfikacyjne, samoprzylepne etykiety drukowane, wzmocnione
etykiety do materiałów piśmiennych, papier termotransferowy, fo-
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lia, folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia samoprzylegająca
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania, folia z octanu celulozy do pakowania, folia
z octanu celulozy do zawijania, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania,
folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, dwustronna
taśma klejąca do użytku biurowego, dwustronna taśma przylepna
do użytku domowego, taśmy nasączone tuszem, taśma z papieru,
taśma klejąca, taśma klejąca pakowa, taśmy klejące do celów papierniczych, taśmy do przenośnych drukarek etykiet, taśmy elastyczne
do użytku biurowego, taśmy klejące do pakowania, taśmy z papieru,
taśmy zabezpieczające z tworzyw sztucznych, kalka termotransferowa, 20 pudełka z tworzyw sztucznych, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, pudełka do pakowania wykonane z tworzyw
sztucznych, pudełka przenośne z tworzyw sztucznych, skrzynki
do pakowania z tworzyw sztucznych, wytłoczki wykonane z tworzyw sztucznych, tacki z tworzyw sztucznych używane do pakowania żywności, etykiety z tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa opakowań kartonowych, kartonów opakowaniowych,
opakowań książek, opakowań na żywność, opakowań na prezenty,
materiałów do opakowywania, pudeł opakowaniowych kartonowych, wyściełającego papieru do opakowań, opakowań z tworzyw
sztucznych, szczelnych opakowań z tektury, opakowań na prezenty
świąteczne, kartek do opakowań na prezenty, nieprzepuszczających
powietrza opakowań z papieru, przemysłowych pojemników opakowaniowych z papieru, drukowanych materiałów opakowaniowych
z papieru, materiałów opakowaniowych wykonanych z kartonu,
materiałów opakowaniowych wykonanych z tektury, pojemników
opakowaniowych z regenerowanej celulozy, opakowań na prezenty z tworzyw sztucznych, folii przylepnej z tworzyw sztucznych
do opakowań, materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych
do kanapek, materiałów opakowaniowych wykonanych z papieru
z recyklingu, folii z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, materiałów opakowaniowych wykonanych z opartych
na minerałach substytutach papieru, materiałów amortyzujących
lub wyściełających wykonanych z papieru używanych jako opakowania, przekładek do dokumentów, przekładek do zeszytów, tac kartonowych do pakowania żywności, papierowych podkładek na tacki
dentystyczne, kartonów, rolek kartonowych, pudeł kartonowych,
pudełek kartonowych, kartonów do pakowania, składanych pudełek kartonowych, przemysłowego papieru i kartonu, wystawowych
kartonowych pudełek, kartonów do dostarczania towarów, pojemników kartonowych do pakowania, kartonowych kontenerów do pakowania, podstawek pod szklanki z kartonu, wypełnienia z papieru lub
kartonu, pudełek kartonowych do użytku domowego, kartonowych
pudełek do pakowania w formie gotowej, kartonowych pudełek
do pakowania w formie składanej, folii, folii bąbelkowej do pakowania, folii do pakowania artykułów żywnościowych, folii z polipropylenu do pakowania, folii z tworzyw sztucznych do pakowania, folii
wodoodpornej z tworzyw sztucznych do pakowania, folii z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności, pudełek z tworzyw sztucznych,
pojemników do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełek do pakowania wykonanych z tworzyw sztucznych, pudełek przenośnych
z tworzyw sztucznych, skrzynek do pakowania z tworzyw sztucznych, wytłoczek wykonanych z tworzyw sztucznych, tacek z tworzyw sztucznych używanych do pakowania żywności, drukowanych
etykietek papierowych, etykietek z ceną, etykiet adresowych, etykiet
papierowych do ścierania na mokro, etykiet przylepnych z papieru,
etykiet tekturowych, etykiet wysyłkowych, etykiet z papieru, etykiet
nie z materiału tekstylnego, papieru do etykietowania, papierowych
etykietek identyfikacyjnych, samoprzylepnych etykiet drukowanych, wzmocnionych etykiet do materiałów piśmiennych, papieru
termotransferowego, folii, folii przylepnej z tworzyw sztucznych
do opakowań, folii przylepnej z tworzyw sztucznych do pakowania,
rozciągliwej folii samoprzylegającej z tworzyw sztucznych do paletyzacji, folii z tworzyw sztucznych do pakowania, folii z octanu celulozy
do pakowania, folii z octanu celulozy do zawijania, folii wodoodpornej z tworzyw sztucznych do pakowania, folii z tworzyw sztucznych
do opakowywania, folii z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, dwustronnej taśmy klejącej do użytku biurowego, dwustronnej
taśmy przylepnej do użytku domowego, taśm nasączonych tuszem,
taśm z papieru, taśm klejących, taśm klejących pakowych, taśm klejących do celów papierniczych, taśm do przenośnych drukarek etykiet,
taśm elastycznych do użytku biurowego, taśm klejących do pakowa-
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nia, taśm z papieru, taśm zabezpieczających z tworzyw sztucznych,
kalki termotransferowej, etykiet z tworzyw sztucznych, 40 drukowanie, drukowanie wzorów, drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie cyfrowe, drukowanie offsetowe, drukowanie etykiet.

(111) 326631
(220) 2019 05 20
(210) 500028
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 15
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIMACLIN
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu bakteriobójczym.
(111) 326632
(220) 2019 05 20
(210) 500029
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 15
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REGESTIM
(510), (511) 5 preparaty wspomagające układ odpornościowy.
(111) 326633
(220) 2019 05 20
(210) 500030
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 15
(732) KORAB RADOSŁAW KR GROUP, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRĘCĘ
(510), (511) 29 mięso i wędliny, liofilizowane mięso, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby, batony na bazie orzechów i nasion, przekąski ziemniaczane, przekąski owocowe i warzywne, 30 potrawy
na bazie mąki, pizza, makarony, spaghetti, lasagne, gnocchi, naleśniki, pierogi, przekąski słone, przekąski słodkie, sosy, przyprawy, sałatki,
frytki, herbata, kawa, wypieki, czekolady i desery, zapiekanki, wyroby
cukiernicze, pieczywo, chleb, bułki, kanapki, 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, soki owocowe,
soki warzywne, nektary, syropy, napoje wzbogacone witaminami lub
mikroelementami, napoje izotoniczne, aperitify bezalkoholowe, wody
mineralne, wody gazowane, preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, napojów bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych
wód mineralnych, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole
wysokoprocentowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe z owoców, napoje spirytusowe, wina, wina musujące, wódki,
likiery, nalewki, aperitify, cydry, koktajle, miód pitny, wyciągi z owoców
alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, 35 usługi
reklamowe, reklama osób trzecich, pośrednictwo handlowe, tworzenie sieci franchisingowych i zarządzanie takimi sieciami, zarządzanie
w działalności handlowej, doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania, usługi sklepów detalicznych w branży spożywczej, usługi sklepów detalicznych w branży monopolowej, sprzedaż
hurtowa i detaliczna napoi alkoholowych z wyjątkiem piwa, alkoholi
wysokoprocentowych, napoi alkoholowych niskoprocentowych, win,
win musujących, wódek, likierów, nalewek, aperitifów, cydru, koktajli, miodu pitnego, ekstraktów alkoholowych, esencji alkoholowych,
piwa, piwa bezalkoholowego, piwa i produktów piwowarskich, napoi
bezalkoholowych, soków owocowych, soków warzywnych, nektarów,
syropów, napoi wzbogaconych witaminami lub mikroelementami,
napoi izotonicznych, aperitifów bezalkoholowych, wód mineralnych,
wód gazowanych, preparatów do produkcji napojów bezalkoholowych, napoi bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych wód
mineralnych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów i broszur, reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób trzecich, zarządzanie
lokalami gastronomicznymi, 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, puby, bary, usługi barowe, bary szybkiej
obsługi, koktajlbary, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje
samoobsługowe, pizzerie, przygotowanie i dostarczanie żywności
i napojów na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, organizowania przyjęć gastronomicznych, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
catering, doradztwo kulinarne, usługi degustacji win i napojów alkoholowych, winiarnie.
(111) 326634
(220) 2019 05 20
(210) 500032
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP ból i gorączka
(540)

(591) czerwony, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 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.
(111) 326635
(220) 2019 05 20
(210) 500033
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 15
(732) EMERALDS AND CROCODILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 07.05.11
(510), (511) 18 parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, kopertówki [małe
torebki], małe damskie torebki bez rączki, teczki i aktówki, torby
i portfele skórzane, torebki damskie, torebki wieczorowe, torebki,
portmonetki i portfele, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież.
(111) 326636
(220) 2019 05 21
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPER ISOTONIC
(540)

(210) 500043

(591) zielony, biały, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 43 usługi zaopatrzenia w napoje.

180
(111) 326637
(220) 2019 05 21
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPER
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 500050

(591) jasnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 43 usługi zaopatrzenia w napoje jako catering.
(111) 326638
(220) 2019 05 21
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPER POWER
(540)

Nr 4/2020

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) 326640
(220) 2019 05 21
(210) 500056
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM dla Dzieci
(540)

(210) 500051

(591) jasnozielony, czerwony, biały
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 43 usługi zaopatrzenia w napoje jako catering.
(111) 326639
(220) 2019 05 21
(210) 500054
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLANTSOM
(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, peelingi do twarzy i do ciała, olejki do twarzy
i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, nielecznicze serum do twarzy
i do ciała, 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, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne dla dzieci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne do stosowania w ciąży, 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, peelingi do twarzy i do ciała do celów leczniczych, olejki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, serum do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 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

(591) żółty, fioletowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 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, 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) 326641
(220) 2019 05 21
(210) 500057
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM dla Dzieci FORTE
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(540)

(591) żółty, fioletowy, biały, czerwony
(531) 29.01.14, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 27.05.24
(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) 326642
(220) 2019 05 21
(210) 500059
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM RR
(540)

(591) żółty, fioletowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 26.11.21, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 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,
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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) 326643
(220) 2019 05 21
(210) 500061
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM ZATOKI TABS
(540)

(591) żółty, fioletowy, biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 19.13.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10,
26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.06, 26.11.21
(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,
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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) 326644
(220) 2019 05 21
(210) 500062
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM
(540)

(591) żółty, fioletowy, srebrny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24,
01.01.02, 01.01.10, 01.15.09, 26.11.21, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12,
26.04.13, 26.04.18, 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, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmety-
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ki 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) 326645
(220) 2019 05 21
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Herbitussin
(540)

(210) 500064

(591) brązowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(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) 326646
(151) 2019 11 05

(220) 2019 05 21
(441) 2019 07 15

(210) 500066

Nr 4/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) STOWARZYSZENIE ZBÓJA SZCZYRKA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZBÓJ SZCZYREK
(540)

(591) biały, niebieski, czerwony, zielony, brązowy, jasnobrązowy,
czarny, szary, ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.17, 02.01.30, 02.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona w sklepie
i hurtowni oraz drogą internetową artykułów w postaci plakatów
reklamowych, koszulek i pamiątek klubowych w postaci flag, chorągiewek, proporczyków, szalików, chust i innych przedmiotów zawierających logo klubu, usługi w zakresie promocji sportu poprzez reklamę w zakresie krzewienia kultury fizycznej, turystyki, wypoczynku
i sportu, 41 organizowanie zawodów sportowych profesjonalnych
i amatorskich, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalno-rozrywkowych, organizowanie szkoleń i kursów związanych
ze sportem, wypoczynkiem, turystyką i rekreacją.
(111) 326647
(220) 2019 06 23
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) EMERALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIAU CAFÉ
(540)

(210) 501435

(591) niebieski, biały
(531) 03.01.24, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów kawowych,
usługi dostawy kawy do biur, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów.
(111) 326648
(220) 2019 06 25
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) SOKOŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USTRONIE APARTMENTS
(540)

(210) 501512

(591) złoty
(531) 26.11.06, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi

183

dotyczącymi nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje wynajmu zakwaterowania w domach opieki,
biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
finansowanie konsorcjalne nieruchomości, nabywanie gruntów
przeznaczonych do dzierżawy, nabywanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie
wynajmu mieszkań, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc
w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, usługi w zakresie zakwaterowań, usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz
osób trzecich, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi nabywania gruntu [w imieniu osób
trzecich], usługi nabywania gruntu, usługi kredytowania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi depozytowe w zakresie
nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję,
usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków,
udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku
i ziemi, udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości,
wynajmowanie centrów handlowych, wynajem zakwaterowania
[mieszkania], wynajem sal wystawowych, wycena i zarządzanie nieruchomościami, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób
trzecich], usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, usługi znajdowania mieszkań
na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym związane z ogrodnictwem, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi
zarządzania majątkiem, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie gruntami,
zarządzanie domami, zarządzanie budynkami, zapewnianie stałego
zamieszkania, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, konserwacja i naprawa budynków,
usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów do celów
rekreacyjnych, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo komercyjne, budownictwo, budowanie nieruchomości, budowanie domów, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, budowa tere-
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nów sportowych, konstrukcja i naprawa budynków, nadzór
budowlany, nadzór nad renowacją budynków, przygotowanie terenu [budownictwo], udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków, udzielanie informacji związanych z konstrukcją
budynków, udzielanie informacji budowlanych, usługi informacyjne
w zakresie konstrukcji budynków, usługi generalnych wykonawców
budowlanych, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków,
usługi doradztwa budowlanego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi budownictwa wodno-lądowego, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych],
zarządzanie projektem budowy, zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie
obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej
i infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, dzierżawa
metalowych i niemetalowych budynków przenośnych, obsługa zakwaterowania członków organizacji, organizowanie i udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania
na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego
za pośrednictwem Internetu, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep
kempingowych, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego
zakwaterowania, usługi agencji wynajmu mieszkań [time share],
usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
biur zakwaterowania, usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania, usługi obiektów
gościnnych [zakwaterowanie], zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, zapewnianie umeblowanego
zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie miejsc do tymczasowego odpoczynku dla pasażerów, wypożyczanie namiotów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem pomieszczeń
na przyjęcia towarzyskie, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pawilonów, wynajem budynków przenośnych, usługi zapewniania schronisk w nagłych wypadkach [zapewnianie zakwaterowania tymczasowego], usługi w zakresie
zapewniania obiektów na uroczystości, usługi w zakresie wynajmu
pokojów, usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share],
usługi w zakresie kwater wczasowych, usługi rezerwacji pokojów,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], usługi opieki nad dziećmi świadczone
w obiektach handlowych, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, bary
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie informacji
o usługach barów, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie
[bufety], kontraktowe usługi w zakresie żywności, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie
żywności i napojów w sklepach z pączkami, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udostępnianie
opinii na temat restauracji i barów, udostępnianie opinii na temat
restauracji, udostępnianie informacji w postaci przepisów na drinki,
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udostępnianie informacji o zawodzie barmana, stołówki, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości, serwowanie napojów w pubach z browarem,
serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie napojów
alkoholowych, serwowanie jedzenia i napojów, rzeźbienie w jedzeniu, rezerwacja stolików w restauracjach, restauracje z grillem, restauracje serwujące delikatesy, restauracje samoobsługowe, puby,
przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi osobistych kucharzy, usługi
ogródków piwnych, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje],
usługi mobilnych restauracji, usługi koktajlbarów, usługi klubów
nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi herbaciarni, usługi doradców
w zakresie win, usługi doradcze związane z technikami pieczenia,
usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi bufetów
w zakresie barów koktajlowych, usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, usługi barów z sokami, usługi barów z fajkami
wodnymi, usługi barów piwnych, usługi barów i restauracji, usługi
barowe, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
udzielanie informacji w zakresie barów, winiarnie, usługi świadczone
przez bary bistro, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos,
usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie bankietów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi
restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyjne, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów,
usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracji washoku, usługi
restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji sprzedających sushi,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji
serwujących tempurę, usługi restauracji hotelowych, usługi prywatnego klubu picia, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.

(111) 326649
(220) 2019 06 25
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) SOKOŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USTRONIE APARTMENTS
(540)

(210) 501513

(591) złoty
(531) 26.11.06, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje wynajmu zakwaterowania w domach opieki,
biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
finansowanie konsorcjalne nieruchomości, nabywanie gruntów
przeznaczonych do dzierżawy, nabywanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie
wynajmu mieszkań, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc
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w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, usługi w zakresie zakwaterowań, usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz
osób trzecich, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi nabywania gruntu [w imieniu osób
trzecich], usługi nabywania gruntu, usługi kredytowania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi depozytowe w zakresie
nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję,
usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków,
udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku
i ziemi, udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem internetu, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości,
wynajmowanie centrów handlowych, wynajem zakwaterowania
[mieszkania], wynajem sal wystawowych, wycena i zarządzanie nieruchomościami, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób
trzecich], usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, usługi znajdowania mieszkań
na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym związane z ogrodnictwem, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi
zarządzania majątkiem, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie gruntami,
zarządzanie domami, zarządzanie budynkami, zapewnianie stałego
zamieszkania, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie, konserwacja
i naprawa wind i dźwigów, konserwacja i naprawa budynków, usługi
szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów do celów
rekreacyjnych, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo komercyjne, budownictwo, budowanie nieruchomości, budowanie domów,
budowa utwardzanych miejsc parkingowych, budowa terenów sportowych, konstrukcja i naprawa budynków, nadzór budowlany, nadzór
nad renowacją budynków, przygotowanie terenu [budownictwo],
udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków,
udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków, udzielanie informacji budowlanych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych,
usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi doradztwa
budowlanego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi budownictwa wodno-lądowego, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, usługi budowlane, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi nadzoru bu-
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dowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], zarządzanie projektem
budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
konstruowania budynków, zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów na imprezy
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, żłobki,
ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, doradztwo
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, dzierżawa metalowych i niemetalowych budynków przenośnych, obsługa zakwaterowania członków organizacji, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych,
rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, udzielanie
informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji
w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi agencji
w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, usługi
agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi biur zakwaterowania, usługi
biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach
i mieszkaniach, zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie miejsc do tymczasowego odpoczynku dla
pasażerów, wypożyczanie namiotów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem
pawilonów, wynajem budynków przenośnych, usługi zapewniania
schronisk w nagłych wypadkach [zapewnianie zakwaterowania tymczasowego], usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie wymiany
zakwaterowania [time share], usługi w zakresie kwater wczasowych,
usługi rezerwacji pokojów, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi opieki
nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, wynajem mebli,
bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne,
dostarczanie informacji o usługach barów, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania
posiłków, kafeterie [bufety], kontraktowe usługi w zakresie żywności,
lodziarnie, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów,
udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie informacji
w postaci przepisów na drinki, udostępnianie informacji o zawodzie
barmana, stołówki, spersonalizowane usługi planowania posiłków
za pośrednictwem strony internetowej, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
jedzenia i napojów, rzeźbienie w jedzeniu, rezerwacja stolików w restauracjach, restauracje z grillem, restauracje serwujące delikatesy,
restauracje samoobsługowe, puby, przygotowywanie żywności dla
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie posił-
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ków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi
osobistych kucharzy, usługi ogródków piwnych, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi mobilnych restauracji, usługi koktajlbarów, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi herbaciarni, usługi doradców w zakresie win, usługi doradcze związane
z technikami pieczenia, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej,
usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, usługi barów z sokami,
usługi barów z fajkami wodnymi, usługi barów piwnych, usługi barów i restauracji, usługi barowe, usługi agencji w zakresie rezerwacji
restauracji, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, udzielanie informacji w zakresie barów, winiarnie, usługi świadczone przez bary bistro, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie dostarczania napojów,
usługi w zakresie bankietów, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyjne, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się
na oczach klientów, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracji washoku, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji
sprzedających sushi, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji hotelowych, usługi prywatnego klubu picia, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości.

(111) 326650
(220) 2019 06 26
(210) 501561
(151) 2019 12 17
(441) 2019 09 02
(732) STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH,
Lębork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZ PSTRĄG
(540)
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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) 326652
(220) 2019 05 21
(210) 500073
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM
(540)

(591) niebieski, zielony
(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 ryby żywe, 44 hodowla zwierząt.
(111) 326651
(220) 2019 05 21
(210) 500067
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM RR
(540)

(591) żółty, fioletowy, biały, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24,
01.01.10, 01.01.15, 01.15.09, 19.13.21, 26.11.21, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.12, 26.04.13, 26.04.18, 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,

(591) żółty, fioletowy, biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29.01.14, 19.13.21, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.12,
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.06, 26.11.21, 26.01.01, 26.01.03,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24
(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 podukty 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,
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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) 326653
(220) 2019 05 21
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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nicze 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) 326654
(220) 2019 05 21
(210) 500075
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM
(540)

(210) 500074

(591) brązowy, jasnobrązowy, biały
(531) 02.01.03, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 29.01.13
(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 lecz-

(591) żółty, fioletowy, czerwony, beżowy, biały, niebieski,
jasnobrązowy, jasnofioletowy
(531) 02.05.02, 02.05.03, 26.04.02, 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, 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
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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.

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM
(540)

(111) 326655
(220) 2019 05 21
(210) 500076
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUPROM
(540)

(591) żółty, fioletowy, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24,
19.13.21, 01.01.10, 01.01.15, 01.15.09, 01.15.24, 26.11.21, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.12, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.18, 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, 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.

(591) żółty, fioletowy, biały, czarny, jasnofioletowy,
ciemnofioletowy
(531) 19.13.21, 26.11.21, 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, 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) 326656
(220) 2019 05 21
(210) 500077
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)

(111) 326657
(220) 2019 05 22
(210) 500079
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) KOJDER ARTUR, KOJDER ANNA, KOJDER MAREK WINNICE
KOJDER SPÓŁKA CYWILNA, Pniewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kojder
(540)

(591) czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
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(111) 326658
(220) 2019 05 22
(210) 500080
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ASTRI
(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 i 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) 326659
(220) 2019 05 22
(151) 2019 11 04
(441) 2019 07 15
(732) ŁUKOWSKI ARTUR INMET-BTH, Mikołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INMET INMET-BTH ŁUKOWSKI ARTUR
(540)

(210) 500081

(591) niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.18, 26.04.03
(510), (511) 6 śruby trapezowe, śruby kulowe, nakrętki metalowe
z gwintem trapezowym i kulowym, 7 systemy i elementy mocowania
hydraulicznego i mechanicznego w obrabiarkach, systemy i elementy
mocowania magnetycznego w obrabiarkach, siłowniki uniwersalne,
siłowniki blokowe, siłowniki liniowe hydrauliczne i elektryczne, siłowniki śrubowe, siłowniki skrętne, siłowniki z napędem elektrycznym, siłowniki hydrauliczne, elementy podporowe do systemów mocowania
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hydraulicznego i mechanicznego w obrabiarkach, elementy hydrauliki
i pneumatyki siłowej, w tym złączki, przewody, akumulatory hydrauliczne, zasilacze hydrauliczne i pneumatyczne, zawory’ hydrauliczne,
złącza obrotowe do hydrauliki lub pneumatyki siłowej, prasy hydrauliczne i mechaniczne, stoły do maszyn, listwy kulkowe, listwy rolkowe,
listwy zębate, konsole transportowe do maszyn, młoty pneumatyczne
i osprzęt do młotów pneumatycznych, przekładnie kątowe, przekładnie ślimakowe, elementy przeniesienia napędu, koła zębate, koła łańcuchowe, elementy hydrauliki wysokociśnieniowej, systemy wymiany
narzędzi i oprzyrządowania w prasach hydraulicznych i mechanicznych, profilarki do blach, rozwijarki do blach, prostownice do blach,
układacze profili, gilotyny, nożyce latające, linie profilowania blach,
instalacje do hartowania stali, 8 imadła mechaniczne i hydrauliczne
do obrabiarek, 12 przenośniki i wózki transportowe, 20 stoły montażowe, stoły warsztatowe podnośne, 37 usługi serwisowe magnetycznych
systemów mocowania do maszyn, systemów mocowań bazujących
do obrabiarek, systemów mocowania hydraulicznego i mechanicznego do pras, maszyn, urządzeń i systemów hydrauliki siłowej, linii profilowania blach oraz instalacji do hartowania stali, maszyn i urządzeń
obrabiających, 40 obróbka mechaniczna elementów metalowych, 42
projektowanie i opracowywanie dokumentacji technicznych magnetycznych systemów mocowania do maszyn, systemów mocowań bazujących do obrabiarek, systemów mocowania hydraulicznego i mechanicznego do pras, projektowanie maszyn, urządzeń i elementów
hydrauliki siłowej, linii profilowania blach oraz instalacji do hartowania
stali, doradztwo techniczne w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń obrabiających i systemów hydrauliki siłowej oraz przetwórstwa plastycznego metali.

(111) 326660
(220) 2019 05 22
(210) 500086
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) BENEFIT MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) move tv video out of home
(540)

(591) czarny, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie targów, wystaw, pokazów i konkursów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii
publicznej, usługi zarządzania holdingami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
holdingami, usługi agencji reklamowych, usługi reklamowe, produkcja reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, w tym e-marketingu i telemarketingu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi marketingowe,
w tym e-marketingu i telemarketingu, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi: agencji pracy tymczasowej, agencji doradztwa personalnego, sporządzanie dokumentacji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie dokumentacji płacowej, naliczanie składek
na ubezpieczenia społeczne i innych obciążeń publicznoprawnych
z wynagrodzeń, sporządzanie dokumentacji z zakresu ubezpieczeń
społecznych, sporządzanie dokumentacji księgowej, przetwarzanie
danych osobowych na zlecenie administratora danych, wprowadzanie danych pracowniczych do systemów informatycznych, doradztwo personalne z wyłączeniem doradztwa podatkowego i prawnego, przygotowywanie listy płac, usługi sekretarskie, doradztwo
strategiczne w sprawach personalnych, usługi zarządzania kadrowego, projektowanie i wdrażanie systemów i procesów zarządzania
ludźmi, usługi outsourcingu kadrowo-płacowego, rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
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w sprawach zarządzania personalnego, 38 agencje informacyjne dotyczące aktualności, agencje informacyjne dotyczące wiadomości,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, telewizja kablowa, transmisja satelitarna, transmisja programów
drogą satelitarną i kablową, 41 telewizyjne programy rozrywkowe,
produkcja programów telewizyjnych, produkcja filmów, sporządzanie napisów, w tym do filmów w wersji oryginalnej, prezentowanie
programów telewizyjnych, udostępnianie telewizyjnych programów
informacyjnych, informacje o rozrywce.

(111) 326661
(220) 2019 05 22
(210) 500088
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VENABLANCA
(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 i 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) 326662
(220) 2019 05 22
(210) 500095
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 15
(732) SAVI TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Psary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Savi Technologie
(510), (511) 1 środki gaśnicze, 6 butle [pojemniki metalowe] do sprężonego gazu lub ciekłego powietrza, 9 sprzęt do gaszenia ognia,
alarmy pożarowe, instalacje elektryczne, 37 instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, 40 recykling odpadków i odpadów, 42 opracowywanie projektów technicznych, inżynieria techniczna, 45 usługi
związane z gaszeniem pożaru.

Nr 4/2020

(111) 326663
(220) 2019 05 22
(210) 500097
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) KOJDER ARTUR, KOJDER ANNA, KOJDER MAREK WINNICE
KOJDER SPÓŁKA CYWILNA, Pniewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICE KOJDER
(540)

(591) szary
(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.21, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 326664
(220) 2019 05 16
(210) 500105
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromecko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ostromecko Baby Love
(510), (511) 32 wody niegazowane, wody musujące, wody gazowane,
wody źródlane, wody mineralne, wody aromatyzowane, napoje bezalkoholowe, wody stołowe, wody sodowe, wody gazowane, wody
smakowe, wody uzdatnione, wody litowe, wody selcerskie, napoje
gazowane, napoje smakowe na bazie wody.
(111) 326665
(220) 2019 05 16
(210) 500106
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromecko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ostromecko Bambini Amore
(510), (511) 32 wody niegazowane, wody musujące, wody gazowane,
wody źródlane, wody mineralne, wody aromatyzowane, napoje bezalkoholowe, wody stołowe, wody sodowe, wody gazowane, wody
smakowe, wody uzdatnione, wody litowe, wody selcerskie, napoje
gazowane, napoje smakowe na bazie wody.
(111) 326666
(220) 2019 05 17
(210) 500108
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 15
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gellwe Baby Love
(510), (511) 5 żywność, produkty żywnościowe oraz odżywki dla niemowląt i małych dzieci, kaszki i dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt i małych dzieci.
(111) 326667
(220) 2019 05 22
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) FOOD HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻÓŁTY SŁOŃ
(540)

(210) 500120

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 03.02.01, 03.02.24, 03.02.26
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(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barów i restauracji, usługi
restauracji, w których dania przygotowuje się na oczach klientów, restauracje serwujące delikatesy, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, rezerwacja stolików w restauracjach, informacja o usługach restauracyjnych, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering).

(111) 326668
(220) 2019 05 22
(210) 500122
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) WIDOMSKA IZABELA WNĘTRZA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Izabela Widomska
(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 26.03.23, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.10, 26.01.11
(510), (511) 42 doradztwo projektowe, usługi projektowe dotyczące
nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomościami, projektowanie mebli, projektowanie domów, projektowanie hoteli, sporządzanie raportów projektowych, projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, usługi projektowania,
projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie wnętrz budynków, planowanie [projektowanie] kuchni, usługi projektowania łazienek, projektowanie wnętrz
komercyjnych, projektowanie produktu [wzornictwo], planowanie
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania
wnętrz, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi
dekoratora wnętrz, usługi doradcy zakupowego w zakresie aranżacji
i wyposażenia wnętrz prywatnych lub komercyjnych, usługi przygotowywania wizualizacji wnętrz na zamówienie.
(111) 326669
(220) 2019 05 22
(210) 500126
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) WRÓBLEWSKA ALEKSANDRA OLSIKOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OWCA PACZY
(510), (511) 9 dane zapisane elektronicznie, nośniki danych zawierające typograficzne kroje czcionek, zapisane pliki danych, animowane
filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, biuletyny
elektroniczne do pobrania, e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia,
do pobrania, filmy do pobrania, filmy rysunkowe animowane, filmy
wideo, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, grafiki komputerowe do pobrania, komiksy do pobrania, książki elektroniczne
do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu,
książki zapisane na płytach, nagrane dyski wideo, nagrane płyty CD
ROM, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty DVD, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, nagrania wideo, nagrania wideo
do pobrania, nagrania wideo z filmami, oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, pobieralne broszury elektroniczne, podcasty, podcasty do pobrania, podręczniki szkoleniowe
w formie programu komputerowego, publikacje elektroniczne
do pobrania w postaci magazynów, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne,
do pobrania, płyty nagrane z obrazami, płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, wzory projektów graficznych do pobrania, futerały
na elektroniczne notesy, futerały na telefony, futerały na tablety, futerały na laptopy, futerały na okulary, futerały na telefony komórkowe, futerały przystosowane do notebooków, futerały przystosowane
do komputerów, futerały na telefony [specjalnie dopasowane], futerały przystosowane do komputerów typu netbook, futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, futerały do telefo-
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nów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, tablety
graficzne, tablety, komputer tablet, tablety cyfrowe, tablety graficzne [digitizery], oprogramowanie do tabletów, pokrowce do tabletów, etui do tabletów, skórzane etui na tablety, pokrowce z klapką
do tabletów, 16 książeczki do kolorowania dla dorosłych, materiały
drukowane, papier i karton, obrazy, obrazy [malarstwo], oprawione
lub nie, obrazy i zdjęcia, portrety, prace malarskie i kaligraficzne, reprodukcje obrazów, rysunki, rysunki graficzne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, ilustrowane albumy, książki do rysowania, komiksy japońskie [manga], książki
z grafiką, książki z obrazkami, notesy na zapiski, powieści graficzne,
powieści graficzne typu manga, afisze, plakaty, druki w formie obrazów, drukowane materiały piśmienne, drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane reprodukcje dzieł sztuki,
historyjki obrazkowe, kalendarze ścienne, karty obrazkowe, karykatury, komiksy, książeczki do kolorowania, lekcje drukowane, naklejki
[kalkomanie], nalepki, naklejki [materiały piśmienne], odbitki kolorowe, plakaty wykonane z papieru, odbitki, oprawione plakaty, papierowe wyroby artystyczne, plakaty z kartonu, podręczniki instruktażowe, podręczniki pomocnicze do nauki, podręczniki instruktażowe
do celów nauczania, publikacje drukowane, szkice, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, reprodukcje graficzne dzieł sztuki,
tatuaże zmywalne, tatuaże usuwalne [kalkomanie], transparenty
z papieru, materiały do rysowania, materiały przeznaczone dla artystów, szablony do rysowania [zapobiegające wyjeżdżaniu za linię],
kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze na biurko, kartki do notowania, kartki papieru do robienia notatek, kołonotatniki, notatniki, notatniki ilustrowane, notatniki [notesy], notesy
[artykuły papiernicze], pamiętniki, dzienniki, papierowe artykuły piśmienne, przylepne kartki na notatki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, bloczki notatnikowe, publikacje edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, 28 zabawki, 35 usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: komiksy japońskie [manga],
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
futerały na laptopy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na okulary, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: futerały na telefony komórkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały przystosowane do notebooków, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: futerały przystosowane do komputerów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na telefony [specjalnie dopasowane], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: futerały przystosowane do komputerów typu netbook,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów
tekstylnych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: tablety graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tablety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: komputer tablet, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tablety
cyfrowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tablety graficzne [digitizery], usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: oprogramowanie do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pokrowce do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: etui do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: skórzane etui na tablety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pokrowce z klapką do tabletów, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: papier i karton, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: obrazy, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: obrazy i zdjęcia, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: portrety, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: prace malarskie i kaligraficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje obrazów, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: rysunki, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: rysunki graficzne, usługi
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sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ilustrowane albumy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki do rysowania, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: książki z grafiką,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
książki z obrazkami, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notesy na zapiski, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: powieści graficzne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: powieści graficzne typu manga, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: afisze, plakaty, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: druki w formie obrazów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane materiały piśmienne, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane reprodukcje dzieł sztuki,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
historyjki obrazkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze ścienne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: karty obrazkowe, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: karykatury, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: komiksy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książeczki do kolorowania, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: książeczki do kolorowania dla dorosłych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lekcje drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: naklejki [kalkomanie],
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: odbitki kolorowe, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: odbitki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: oprawione plakaty, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: papierowe wyroby artystyczne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: plakaty wykonane z papieru, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: plakaty z kartonu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki
instruktażowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki pomocnicze do nauki, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki instruktażowe do celów nauczania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje drukowane, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: szkice,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
reprodukcje fotograficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: reprodukcje graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje
graficzne dzieł sztuki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tatuaże zmywalne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: transparenty z papieru,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
tatuaże usuwalne [kalkomanie], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do rysowania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały przeznaczone dla artystów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: szablony do rysowania [zapobiegające wyjeżdżaniu za linię], usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: kalendarze drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze
kieszonkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze na biurko, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kartki do notowania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kartki
papieru do robienia notatek, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: kołonotatniki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notatniki, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notatniki ilustrowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notatniki [notesy], usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: notesy [artykuły papierni-
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cze], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pamiętniki, dzienniki, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: papierowe artykuły piśmienne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przylepne kartki na notatki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: bloczki notatnikowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje edukacyjne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane materiały edukacyjne, usługi handlu detalicznego on-line
obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, usługi
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży
detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie zabawek, usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
są za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dane zapisane elektronicznie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nośniki danych zawierające typograficzne kroje czcionek, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zapisane pliki danych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: biuletyny elektroniczne do pobrania,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
e-booki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: filmy do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: filmy rysunkowe animowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: komiksy do pobrania,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
filmy wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: grafika do pobrania do telefonów komórkowych, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: grafiki
komputerowe do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: książki elektroniczne do pobrania,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki zapisane na płytach, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrane dyski wideo, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: nagrane płyty CD ROM, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrane płyty CD-i, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrane płyty DVD, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: nagrania audio i wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania multimedialne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania wideo, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: nagrania wideo do pobrania,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
nagrania wideo z filmami, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: pobieralne broszury elektroniczne,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
podcasty, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: podcasty do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: podręczniki szkoleniowe
w formie programu komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne
do pobrania w postaci magazynów, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne, do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: płyty nagrane z obrazami, usługi sprze-
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daży detalicznej związane z następującymi produktami: płyty wideo
z nagranymi filmami animowanymi, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: publikacje w formie elektronicznej do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: wzory projektów graficznych do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na elektroniczne notesy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na telefony,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
futerały na tablety, 38 transmisje na żywo dostępne przez strony
główne w Internecie [kamery internetowe], komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, tworzenie filmów rysunkowych, nauka rysowania, produkcja
programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, usługi
edukacyjne, szkolenia edukacyjne, publikowanie książek edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, dostarczanie informacji
edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne w zakresie sztuki,
usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne
związane z malowaniem, produkcja filmów w celach edukacyjnych,
usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, prowadzenie
kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych
ludzi i dorosłych, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, produkcja
nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, zapewnianie szkoleń on-line,
zapewnianie rozrywki on-line, publikowanie materiałów multimedialnych online, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, usługi
nauki na odległość świadczone on-line, zapewnianie zajęć on-line
dla niewielkiej grupy uczniów, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania],
udostępnianie komiksów on-line, nie do pobrania, udostępnianie
powieści graficznych on-line, nie do pobrania, publikacja książek
i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania).

(111) 326670
(220) 2019 05 22
(210) 500132
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Escitalopram Aurovitas
(510), (511) 5 leki przeciwdepresyjne.
(111) 326671
(220) 2019 05 23
(210) 500149
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) ŁUKASZYK MICHAŁ MAX LOOK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PL jest OK
(540)

(591) czarny, czerwony, szary, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 38 wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, udostępnianie forów internetowych online, fora [pokoje
rozmów] dla serwisów społecznościowych.

(111) 326672
(220) 2019 05 23
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 08
(732) CINEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CINEMAN
(540)
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(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 38 komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, 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, dystrybucja filmów, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, udostępnianie filmów online nie do pobrania, wypożyczanie filmów kinowych.
(111) 326673
(220) 2019 05 23
(210) 500157
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORTEX ZIMNO TŁOCZONY SOK 100% PREMIUM
POMARAŃCZA BRAZYLIJSKA Z CZĄSTECZKAMI
(540)

(591) biały, ciemnozielony, ciemnopomarańczowy, czarny,
czerwony, jasnopomarańczowy, jasnozielony, pomarańczowy,
różowy, zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.15, 26.04.17, 26.04.18, 26.01.18,
05.07.11, 05.03.11, 05.03.16
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki
owocowe, soki przecierowe owocowe, soki tłoczone owocowe, soki
i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe soki i napoje
wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami
mineralnymi, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje
do napojów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, z dodatkiem
lub bez dodatku nasion, z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych.
(111) 326674
(220) 2019 05 23
(210) 500160
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HORTEX ZIMNOTŁOCZONY
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(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe
owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, soki tłoczone owocowe,
warzywne i owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki
i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/Iub
solami mineralnymi, syropy i preparaty do sporządzania napojów,
esencje do napojów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, z dodatkiem lub bez dodatku nasion,
z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych.

(111) 326675
(220) 2019 05 23
(210) 500162
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 08
(732) BUKSOWICZ HUBERT JABŁONOWO DYSTRYBUCJA,
Jabłonowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR MIEJSKI T Tarczyn
(540)

(591) czarny, biały, ciemnoszary
(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 326676
(220) 2019 05 23
(210) 500169
(151) 2019 11 28
(441) 2019 08 12
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fluoxetine aurovitas
(510), (511) 5 leki przeciwdepresyjne.
(111) 326677
(220) 2019 05 23
(210) 500171
(151) 2019 11 28
(441) 2019 08 12
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) paroxetine aurovitas
(510), (511) 5 leki przeciwdepresyjne.
(111) 326678
(220) 2019 05 23
(210) 500173
(151) 2019 11 28
(441) 2019 08 12
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sertraline aurovitas
(510), (511) 5 leki przeciwdepresyjne.
(111) 326679
(220) 2019 05 23
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 22
(732) NASTAŁEK PIOTR MONEY COME, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEKANTAN

(210) 500177
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(540)

(591) brązowy, beżowy, ciemnobrązowy, jasnobrązowy, czarny
(531) 03.05.19, 03.05.20, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.15
(510), (511) 25 koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe,
skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, okrycia wierzchnie [odzież],
bluzy sportowe, bluzy dresowe, kurtki bluzy, bluzy polarowe, bluzy
z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, dresy ortalionowe, dresy
wiatroszczelne, dżinsy, koszule z dzianiny, koszulki polo z dzianiny,
bielizna osobista z dzianiny, kurtki z dzianiny polarowej, koszulki
z dzianiny typu pique, spodnie, spodnie dresowe, spodnie joggingowe, spodnie sportowe, krótkie spodnie, spodnie [nieformalne],
spodnie od dresu, wygodne luźne spodnie, 30 żelki, żelki [wyroby
cukiernicze], batony zbożowe, batony energetyczne, chipsy (produkty zbożowe), czekolada, czekolada pitna, guma do żucia, herbata,
herbata mrożona, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, mrożona kawa, 32 napoje izotoniczne, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 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 na bazie owoców lub warzyw, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające,
napoje sportowe wzbogacane proteinami, owoce (bezalkoholowe
napoje z soków-), woda [napoje], woda mineralna [napoje], napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje
energetyzujące [nie do celów medycznych], 36 usługi kryptowaluty,
mianowicie udostępnianie waluty cyfrowej lub tokena cyfrowego
do użytku przez członków społeczności online za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, usługi kryptowaluty, mianowicie waluta cyfrowa lub token cyfrowy, zawierające protokoły kryptograficzne, używane do obsługi i budowania aplikacji i bloków na zdecentralizowanej platformie komputerowej oraz jako metoda płatności
za towary i usługi, usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi.
(111) 326680
(220) 2019 05 23
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 22
(732) SMARTER APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SmarterPOD
(540)

(210) 500178

(591) czarny, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 16.01.11, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.20
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), aplikacje na urządzenia
mobilne, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami, lokalizacja pojazdów i wagonów towarowych za pomocą komputera, organizowanie
wystaw w celach handlowych i reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, służby informacyjne, sortowanie
danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych komputerowych baz danych, transkrypcja przekazu, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
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39 informacja o składowaniu, informacja o transporcie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi
nawigacji, usługi lokalizacji pojazdów i osób, usługi monitorowania
pojazdów, urządzeń i ładunków, usługi lokalizacji telefonów komórkowych, usługi lokalizacji specjalnych terminali osobistych, usługi
telemetrii, usługi w zakresie zapewnienia dwustronnej komunikacji
między obiektem a centralą, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, ekspertyzy inżynieryjne, aktualizacja oprogramowania
komputerów, odzyskiwanie danych, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie terminali mobilnych, usługi w zakresie zapewnienia dostępu do danych gromadzonych w systemie i integracji z innymi systemami teleinformatycznymi.

(111) 326681
(220) 2019 05 23
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 22
(732) SMARTER APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SmarterApps
(540)

(210) 500180

(591) czarny, ciemnoniebieski, szary, czerwony
(531) 16.01.11, 29.01.14, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), aplikacje na urządzenia
mobilne, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami, lokalizacja pojazdów i wagonów towarowych za pomocą komputera, organizowanie
wystaw w celach handlowych i reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, służby informacyjne, sortowanie
danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych komputerowych baz danych, transkrypcja przekazu, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
39 informacja o składowaniu, informacja o transporcie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi
nawigacji, usługi lokalizacji pojazdów i osób, usługi monitorowania
pojazdów, urządzeń i ładunków, usługi lokalizacji telefonów komórkowych, usługi lokalizacji specjalnych terminali osobistych, usługi
telemetrii, usługi w zakresie zapewnienia dwustronnej komunikacji
między obiektem a centralą, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, ekspertyzy inżynieryjne, aktualizacja oprogramowania
komputerów, odzyskiwanie danych, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie terminali mobilnych, usługi w zakresie zapewnienia dostępu do danych gromadzonych w systemie i integracji z innymi systemami teleinformatycznymi.
(111) 326682
(220) 2019 05 24
(210) 500203
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) KLENIEWSKI KAROL HONEST, Elbląg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HONEST
(510), (511) 37 usługi w zakresie wykopywania, przekopywanie [wykopywanie], usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa dróg, usługi demontażu, demontaż maszyn,
demontaż linii wysokiego napięcia, demontaż energetycznych linii
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przesyłowych, 40 usuwanie odpadów [obróbka odpadów], obróbka
odpadów, obróbka [przetwarzanie] odpadów, usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling].

(111) 326683
(220) 2019 05 24
(210) 500217
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 15
(732) FOOD PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bangkuk
(510), (511) 43 bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków,
doradztwo kulinarne, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności
i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące delikatesy, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, usługi barowe, usługi barów i restauracji, usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradców w zakresie
win, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi mobilnych
restauracji, usługi osobistych kucharzy, usługi prywatnego klubu kolacyjnego, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi,
usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi rezerwacyjne
w zakresie rezerwacji posiłków, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie dostarczania
napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
usługi zaopatrzenia w żywność, usługi świadczone przez bary bistro.
(111) 326684
(220) 2019 05 24
(210) 500218
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 08
(732) KUCZYŃSKA URSZULA STOMATOLOGIA KRAINA UŚMIECHU,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kraina Uśmiechu
(540)

(591) niebieski, zielony, żółty
(531) 02.01.23, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa artykułów stomatologicznych, sprzętu stomatologicznego, narzędzi stomatologicznych, artykułów pomocniczych dla stomatologii, materiałów
stomatologicznych, odzieży medycznej, wyposażenia gabinetów
stomatologicznych, artykułów do higieny jamy ustnej, 41 szkolenia w dziedzinie stomatologii, zapewnianie kursów w dziedzinie
stomatologii, usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, nauczanie pielęgnacji stomatologicznej, 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,

196

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

usługi edukacji medycznej, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia,
usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia,
44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania medyczne,
kliniki medyczne, poradnictwo medyczne, zapewnianie leczenia
medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi oceny
medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi obrazowania
medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi
kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi czyszczenia
zębów, usługi w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni
szlachetnych do protez dentystycznych, usługi ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, chirurgia stomatologiczna.

(111) 326685
(220) 2019 05 24
(210) 500219
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) Unilab LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Clotidal
(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) 326686
(220) 2019 05 24
(210) 500220
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 08
(732) MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Muzeum Getta Warszawskiego
(510), (511) 35 administrowanie programami wymiany kulturalnej
i edukacyjnej, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, przetwarzanie danych, reklama, marketing,
udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektroniczne-
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go, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: „magnesy dekoracyjne,
magnesy na lodówki, odznaki pamiątkowe, breloczki do kluczy,
publikacje drukowane, roczniki [publikacje drukowane], afisze, plakaty, notesy, kartki rocznicowe, kartki okolicznościowe, kalendarze,
arkusze znaczków pamiątkowych, torby pamiątkowe, talerze pamiątkowe, czapki z daszkiem, mitry [nakrycia głowy], czapki jako nakrycia głowy, mycki, piuski, puzzle, zabawki, rośliny w donicach, płyty
DVD, pamięć flash, przyrządy do pisania”, 38 fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, komunikacja za pośrednictwem blogów online, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, obsługa
chat roomów, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, 39 organizowanie zwiedzania miasta, organizacja wycieczek
ze zwiedzaniem, usługi przewodników turystycznych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, 41 muzea, prowadzenie muzeów,
wystawy muzealne, administrowanie [organizacja] działalnością
kulturalną, badania edukacyjne, biblioteki, dostarczanie informacji
dotyczących edukacji, dostarczanie informacji na temat aktywności
kulturalnych, edukacja, informacja o edukacji, koncerty muzyczne,
kursy szkoleniowe, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja seminariów,
organizacja szkoleń, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie festiwali, organizowanie koncertów, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, produkcja filmów, przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, publikowanie, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego
do prezentacji, usługi bibliotekarskie w zakresie wyszukiwania online, usługi edukacyjne, usługi kustoszy muzeów, usługi świadczone przez muzea, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty w celach
edukacyjnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, wypożyczanie obrazów i prac kaligraficznych, wypożyczanie książek i innych
publikacji, zapewnianie zajęć kulturalnych, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDIGO
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(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym
zawory, metalowe-rury, złączki do rur metalowe, metalowe złączki
połączeniowe do rur, łączniki rurowe z metalu, łączniki do rur [metal],
łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur, metalowe łączniki gwintowane, metalowe łączniki dokowe, łączniki rurowe z metalu, metalowe łączniki do rur, łączniki do rur [metal], metalowe łączniki
w kształcie pierścienia, łączniki metalowe do węży strażackich, łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur, rury metalowe, rury żeliwne,
metalowe rury ściekowe, rury ściekowe metalowe, metalowe rury
odpływowe, rury z metalu, metalowe rury łukowe, metalowe rury
spustowe, rury kołnierzowe metalowe, metalowe rury kanalizacyjne,
rury wodociągowe metalowe, metalowe rury drenażowe, rury spustowe z metalu, rury metalowe do zraszania, rury ze stopów miedzi,
rury ze stopów niklu, rury metalowe do gazów, rury ze stali nierdzew-
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nej, metalowe przewody i rury, metalowe wsporniki na rury, rury
i rurki metalowe, metalowe rury rozgałęźnikowe do rurociągów, rury
metalowe do użytku przemysłowego, kanalizacja (rury rozgałęźne
do-) metalowe, rury i rurki ze stali, metalowe rury do przesyłu wody,
rury ze stali najwyższej jakości, rury stalowe zwijane na gorąco, metalowe rury do drenażu podziemnego, metalowe rury odprowadzające
do instalacji budowlanych, rury miedziane [inne niż części maszyn],
rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów, przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, rury stalowe, w tym walcowane,
łuszczone lub uziemione, zawory wodociągowe metalowe, ręczne
zawory metalowe, zawory do rur drenażowych metalowe, przewody
wodociągowe (zawory do-) metalowe, metalowe zawory do rur wodociągowych, zawory metalowe, nie będące częściami maszyn, zawory metalowe, inne niż części maszyn, zawory [inne niż części maszyn] metalowe, metalowe zawory do grzejników [inne niż
termostatyczne], metalowe zawory czerpalne [inne niż części maszyn], metalowe zawory regulujące [inne niż części maszyn], zawory
zwrotne z metalu [inne niż części maszyn], zawory metalowe do sterowania przepływem cieczy w rurociągach, przejścia metalowe,
przejścia sklepione z materiałów metalowych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna-rury, instalacje i urządzenia
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna-zawory
do rur, zawory prysznicowe, zawory mieszające [krany], grzejniki domowe, grzejniki łazienkowe, metalowe rury faliste [części instalacji
sanitarnych], rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury ściekowe
do wanien, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury będące
częściami instalacji sanitarnych, rury ściekowe do instalacji sanitarnych, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnej wanien, elastyczne rury wchodzące
w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych,
elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zlewów kuchennych, zawory termostatyczne, zawory prysznicowe, zawory kulowe, zawory pływakowe [zawory kulowe], zawory
mieszające [kurki], zawory mieszające prysznicowe, ręczne zawory
hydrauliczne, zawory do grzejników, zawory do rur, zawory [akcesoria hydrauliczne], zawory mieszające [krany], zawory do grzejników
[termostatyczne], zawory bezpieczeństwa do wodociągów, zawory
jako części grzejników, zawory do kontroli wody, zawory do rur wodociągowych, zawory do regulacji przepływu wody, zawory stanowiące części systemów zraszaczy, zawory bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, zawory odcinające do regulowania gazu, zawory
bezpieczeństwa do rur gazowych, zawory termostatyczne [części
instalacji grzewczych], zawory do rur i rurociągów, zawory mieszające [kurki] do umywalek, zawory bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory mieszające
[kurki] do zlewów, zawory jako części instalacji sanitarnych, zawory
kulowe do spłuczek klozetowych, zawory odcinające do regulacji
przepływu wody, zawory do kontroli wody do kranów, zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], zawory do instalacji
zaopatrujących w wodę, zawory regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa], zawory regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne],
zawory [kurki] jako części instalacji sanitarnych, zawory [krany] jako
części instalacji sanitarnych, zawory kontrolne do wanien [akcesoria
hydrauliczne], zawory mieszające jako części instalacji sanitarnych,
urządzenia sterownicze [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, kontrolery temperatury (zawory) do grzejników centralnego
ogrzewania, sterowniki termiczne [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa]
do urządzeń wodnych, termostatyczne zawory kontrolne do grzejników centralnego ogrzewania, zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur wodnych, zawory do kontroli temperatury [części instalacji wodociągowych], ograniczniki temperatury [zawory]
do grzejników centralnego ogrzewania, zawory kontrolujące wodę
[kontrola poziomu] w zbiornikach, urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, zawory do kontroli temperatury [części grzejników centralnego ogrzewania], urządzenia do regulacji temperatury grzejników centralnego ogrzewania (zawory),
czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia do kontroli temperatury [zawory]
do grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące częściami instalacji grzewczych, przełączniki
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z czujnikami temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników
centralnego ogrzewania, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, zawory
do kontroli poziomu [cieczy] jako części do instalacji sanitarnych,
urządzenia do wykrywania temperatury [zawory termostatyczne]
do grzejników centralnego ogrzewania, ograniczniki temperatury
do grzejników centralnego ogrzewania [zawory termostatyczne] zawierające pręty rozporowe, ograniczniki temperatury do grzejników
centralnego ogrzewania [zawory termostatyczne] zawierające dyski
bimetalowe, urządzenia kontrolujące temperaturę i reagujące na nią
[zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, pisuary [armatura sanitarna], kurki czerpalne [armatura wodociągowa],
sanitarna armatura spustowa do bidetów, sanitarna armatura spustowa do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do umywalek,
sanitarna armatura spustowa do wanien, sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, wanny, wanny prysznicowe, wanny
łazienkowe, wanny łazienkowe (wyposażenie-), natryski, prysznice,
brodziki prysznicowe, kabiny prysznicowe, mieszacze prysznicowe,
drzwi prysznicowe, zestawy prysznicowe, urządzenia prysznicowe,
instalacje prysznicowe, ścianki prysznicowe, prysznice górne [deszczownice], brodziki do pryszniców, szklane kabiny prysznicowe, podgrzewacze wody do pryszniców, metalowe korki do pryszniców, metalowe obudowy kabin prysznicowych, słuchawki będące akcesoriami
do pryszniców, rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], instalacje do wanien z prysznicem, drzwi prysznicowe z ramą niemetalową, niemetalowe parawany do brodzików prysznicowych, niemetalowe ścianki do wanien z prysznicem, sitka do użytku w brodzikach
prysznicowych, osprzęt do natrysków [części instalacji prysznicowych], metalowe ścianki [parawany] do wanien z prysznicem, drzwi
do kabin prysznicowych z ramą metalową, głowice prysznicowe będące częściami instalacji zasilających w wodę, deski sedesowe,
uchwyty do sedesu, sedesy z czyszczącym strumieniem wody, muszle klozetowe [wc], bidety, muszle klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, szafki łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], umywalki łazienkowe, umywalki
do łazienek, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki wbudowane w szafki, umywalki [części instalacji sanitarnych], umywalki
[elementy instalacji sanitarnych], umywalki do mycia włosów, umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], umywalki w formie misy [części instalacji sanitarnych], umywalki będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę, umywalki do mycia rąk [toalety]
będące częścią instalacji sanitarnych, 17 giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe-rury, złączki niemetalowe do rur, złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, niemetalowe złączki do rur,
elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów płynnych, elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów gazowych, elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych, elastyczne
rury zawierające włókna węglowe, elastyczne węże z tworzyw
sztucznych z oplotem drucianym, gumowe otuliny rurowe do celów
ochronnych, gumowe rury i przewody rurowe, gumowe węże
do wody, gumowe węże elastyczne, gumowe węże elastyczne
wzmacniane materiałami syntetycznymi, izolacja do podziemnych
rur i zbiorników, izolacja do rur, izolacja do rur giętkich z tworzywa
sztucznego, izolacja rur, kolanka niemetalowe do rur sztywnych,
kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, kształtki, niemetalowe,
do rur sztywnych, łączniki rurowe niemetalowe, mieszaniny do łączenia rur służące do uszczelniania gwintów rurowych, mieszanki
chemiczne do uszczelnionego sczepiania złącz rurowych, mieszanki
uszczelniające do uszczelniania gwintów na rurach, niemetalowe
dwuzłączki rurowe, niemetalowe elementy dystansujące do rur, niemetalowe kolanka do rur, niemetalowe łączniki do węży, niemetalowe łączniki do węży wysokociśnieniowych, niemetalowe mikroporowate rury do użytku w uprawie drzew i krzewów, niemetalowe
mikroporowate rury do użytku w ogrodnictwie, niemetalowe osłony
do rur, niemetalowe połączenia rurowe [złączki] części sztywnych
instalacji wodociągowych, niemetalowe połączenia rurowe [części
sztywnych rur wodociągowych], niemetalowe półsztywne rury
do użytku z cieczami pod ciśnieniem, niemetalowe przedłużenia rur
[części sztywnych rur wodociągowych], niemetalowe przedłużenia
rur, niemetalowe rury podziemne, niemetalowe rury wężowe, niemetalowe węże elastyczne z gumy wzmocnione drutami, niemetalowe węże elastyczne z gumy syntetycznej wzmocnionej materiałem
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tekstylnym, niemetalowe węże z regulacją, niemetalowe złącza i połączenia rurowe, niemetalowe złącza kolankowe do rur elastycznych,
niemetalowe złącza rurowe, niemetalowe złączki do rur, niemetalowe złączki do rur elastycznych, niemetalowe złączki do użytku z przewodami wężowymi, niemetalowe złączki do węży, niemetalowe
złączki do węży strażackich, podlewanie (węże do-), połączenia
do rur (niemetalowe-), połączenia rurowe (niemetalowe-), połączenia rurowe [złączki] niemetalowe, porowate węże do nawadniania,
przewody giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych,
rury elastyczne do użytku przy nawadnianiu, rury giętkie, rury giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, rury niemetalowe do nawadniania, rury wykonane z elastycznych materiałów syntetycznych, substancje uszczelniające do połączeń rurowych, taśmy
do uszczelniania gwintów rurowych, tekstylne węże do wody, tekstylne węże wysokociśnieniowe, tuleje wzmacniające rury [guma],
uszczelki do rur, uszczelki do rur niemetalowe, uszczelki do złączy
rurowych, węże, wsporniki rur izolowanych, zaciski gumowe do rur,
zestawy uszczelek do zaworów, złącza niemetalowe do rur, złącza
rurowe (niemetalowe-), złączki, złączki do rur niemetalowe, złączki
[nie z metalu] do rur, złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, złączki (niemetalowe-) do rur, złączki niemetalowe do rur sztywnych,
złączki [niemetalowe-] rur, złączki z kauczuku do rur, mieszaniny łączące do gwintów, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne,-rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe-rury, przejścia niemetalowe, zawory, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, rury odpływowe,
rury kamionkowe, rury ceramiczne, ceramiczne rury drenażowe, rury
(spustowe-) niemetalowe, rury sztywne, niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, rury ściekowe (niemetalowe), rury odwadniające
(niemetalowe-), rury drenażowe niemetalowe, rury (sztywne-), niemetalowe [budownictwo], niemetalowe izolowane rury wodociągowe, rury wodociągowe (nie z metalu), rury niemetalowe do dachowych instalacji odwadniających, rury wylotowe (niemetalowe-)
do instalacji budynków, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, rury wodociągowe z tworzyw sztucznych [sztywne],
wstępnie izolowane niemetalowe rury spajane do budownictwa,
rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, przejścia
niemetalowe, 20 drobne wyroby niemetalowe, zawory, niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, łączniki gwintowane, niemetalowe, łączniki gwintowane wykonane z tworzyw sztucznych, zawory,
niemetalowe, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, spusty
[zawory] z tworzyw sztucznych, zawory, niemetalowe, inne niż części
maszyn, zawory motylkowe niemetalowe [inne niż części maszyn],
zawory z tworzyw sztucznych niebędące częściami maszyn, zawory
do regulacji przepływu wody wykonane z tworzyw sztucznych, zawory jednokierunkowe wykonane z tworzyw sztucznych [inne niż
części maszyn], zawory zwrotne wykonane z tworzyw sztucznych
[inne niż części maszyn], zawory do regulacji przepływu wody [z tworzyw sztucznych] do rurociągów, zawory z tworzywa sztucznego
[inne niż do celów medycznych lub jako części maszyn], 22 złączki
niemetalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, 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: armatura, rury, kształtki, złączki,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi.
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(732) IERMOLENKO OLEKSII, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cleanLife
(540)

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 01.15.15,
01.15.24, 26.11.13
(510), (511) 37 usługi sprzątania nieruchomości, usługi sprzątania
pomieszczeń mieszkalnych wraz z powierzchniami przynależnymi,
lokali handlowych i pomieszczeń biurowych, sprzątanie budynków
użyteczności publicznej, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie
domów mieszkalnych wraz z powierzchniami przynależnymi, pranie
tkanin, pranie materiałów tekstylnych, pranie wykładzin podłogowych, pranie dywanów, pranie odzieży, mycie okien, mycie witryn
sklepowych.
(111) 326689
(220) 2019 05 25
(210) 500242
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 08
(732) FONEX K.T.M. BOROWSCY SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FONEX
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.03.23, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń,
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, systemy alarmowe, kamery do monitoringu wideo, rejestratory do monitoringu wideo,
alarmy dźwiękowe, elektryczne i elektroniczne systemy alarmowe
przeciwpożarowe, systemy gaszenia, elektrycznie urządzenia blokujące i odblokowujące, urządzenia do archiwizacji obrazu i dźwięku,
monitory przemysłowe, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
elektroniczne urządzenia sterujące oddymianiem i ciepłem oraz systemy z nich utworzone, czujniki elektroniczne, anteny, elektroniczne
breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektryczne
urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, urządzenia zdalnego sterowania, domofony, wideodomofony, zamki elektryczne, złącza do przewodów
elektrycznych, akumulatory do systemów alarmowych i przeciwpożarowych, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej z artykułami dotyczącymi monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych, urządzeń ochrony, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, domofonów, wideodomofonów,
systemów pożarowych, systemów oddymiania, systemów kontroli
dostępu, automatyki wjazdu, napędów bramowych, urządzeń i akcesoriów do celów telewizji przemysłowej, 37 usługi w zakresie instalowania i napraw urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa urządzeń
telekomunikacyjnych, instalacji alarmowych, przeciwwłamaniowych,
przeciwpożarowych, usługi w zakresie montażu i konserwacji systemów domofonowych/wideodomofonowych, serwisowanie sprzętu
i systemów telewizji przemysłowej, systemów alarmowych, systemów
przeciwpożarowych, 42 usługi doradcze w zakresie oprogramowania
komputerowego i technologii informacyjnej, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie sieci światłowodowych, usługi doradcze w zakresie
wdrażania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
(111) 326690
(220) 2019 05 25
(210) 500243
(151) 2019 11 28
(441) 2019 08 12
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ApoEscitaxin ORO
(510), (511) 5 leki przeciwdepresyjne.

Nr 4/2020
(111) 326691
(220) 2019 05 26
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 08
(732) MACIEJEWSKI MARIUSZ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MH MR. HOUSE
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 500246

(531) 27.05.01
(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.
(111) 326692
(220) 2019 05 26
(210) 500247
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 15
(732) JAZŁOWIECKI MAREK WAKE UP PARK, Bystrzyca Kłodzka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAKE UP PARK
(540)

(531) 24.09.03, 24.09.07, 24.09.05, 27.05.01
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(510), (511) 41 usługi szkoleniowe w zakresie sportu, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, organizowanie szkoleń sportowych, kursy
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, szkolenia zawodników
sportowych, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu,
obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, organizacja
aktywności sportowych na obozach letnich, organizowanie programów szkolenia młodzieży, prowadzenie parków wodnych, świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, zapewnianie usług w zakresie parków wodnych, rozrywka w postaci parków wodnych i parków
rozrywki, usługi w zakresie rozrywki sportowej, wynajem sprzętu
sportowego i obiektów sportowych, wynajem sprzętu do użytku
na imprezach sportowych, usługi szkoleniowe w zakresie sportów
wodnych, usługi szkoleniowe w zakresie wakeboardingu.

(111) 326693
(220) 2019 05 27
(210) 500250
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GUAJAZYL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczna żywność i substancje dla celów leczniczych.
(111) 326694
(220) 2019 05 27
(210) 500251
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) ROJEK GRZEGORZ FABRICA, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F. fabrica
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 20 elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], poduszki ozdobne, rolety materiałowe wewnętrzne, pokrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble, 24 tkaniny
i substytuty tkanin, tkaniny dekoracyjne, tkaniny do produkcji mebli,
materiały do tapicerki, tkaniny do tapicerki, obicia z materiałów tekstylnych, tekstylia do wyposażenia domu, bielizna do celów domowych, bielizna stołowa, bielizna kuchenna, bielizna pościelowa, narzuty (pokrowce na meble), ozdobne poszewki na poduszki, tkaniny
na zasłony, zasłony wewnętrzne i zewnętrzne, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej
i internetowej następujących towarów: elementy wystroju wnętrz
wykonane z tkanin [poduszki], poduszki ozdobne, rolety materiałowe wewnętrzne, pokrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane]
na meble, tkaniny i substytuty tkanin, tkaniny dekoracyjne, tkaniny
do produkcji mebli, materiały do tapicerki, tkaniny do tapicerki, obicia z materiałów tekstylnych, tekstylia do wyposażenia domu, bielizna do celów domowych, bielizna stołowa, bielizna kuchenna, bielizna pościelowa, narzuty (pokrowce na meble), ozdobne poszewki
na poduszki, tkaniny na zasłony, zasłony wewnętrzne i zewnętrzne.
(111) 326695
(220) 2019 05 27
(210) 500252
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 22
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Virusin Forte
(540)

(591) biały, żółty, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczna żywność i substancje dla celów leczniczych.

200
(111) 326696
(220) 2019 05 27
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) KARPIŃSKA ELŻBIETA SOPELEK, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sopelek LODY NATURALNE
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 500255

(531) 08.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 pulpa owocowa [miazga owocowa], 30 lody spożywcze, sorbety [lody], 43 kawiarnie.
(111) 326697
(220) 2019 05 27
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) PLANTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EfM
(540)

(210) 500262

Nr 4/2020

(111) 326700
(220) 2019 05 27
(210) 500281
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE AWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA Sareckich RECEPTURA OD POKOLEŃ
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 etykiety [owijki] na butelki z papieru lub z kartonu.
(111) 326701
(220) 2019 05 27
(210) 500283
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE AWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRINZ STEFAN TRADITION AUS ÖSTERREICH 1572 Trockener
Rotwein
(540)

(591) czerwony, zielony, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], materiały drukowane, publikacje drukowane, 35 usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, 39
dostarczanie gazet, 41 publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].
(111) 326698
(220) 2019 05 27
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) ARBITER SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARBITER BENEFIT PRAWNY
(540)

(210) 500273

(591) brązowy, szary, czarny
(531) 07.05.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wydawanie kart przedpłaconych i bonów, 45 usługi
prawne.
(111) 326699
(220) 2019 05 27
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 15
(732) AIERDA SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 500276

(531) 02.03.02, 02.03.23, 02.09.12, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież, obuwie, skarpetki, czapki, bielizna.

(591) biały, czarny, brązowy
(531) 03.03.01, 24.01.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 etykiety [owijki] na butelki z papieru lub z kartonu.
(111) 326702
(220) 2019 05 27
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) ARBITER SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BENEFIT PRAWNY
(540)

(210) 500286

(591) brązowy, szary
(531) 07.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wydawanie kart przedpłaconych i bonów, 45 usługi
prawne.
(111) 326703
(220) 2019 05 27
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 15
(732) AIERDA SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 500310

Nr 4/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(531) 05.03.13, 24.17.02, 05.03.15
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież, obuwie, skarpetki, czapki, bielizna.
(111) 326704
(220) 2019 05 27
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 15
(732) LEVICARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LC LeviCare
(540)

(210) 500314

(591) zielony
(531) 26.03.06, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.03
(510), (511) 10 łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, urządzenia dźwigowe dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, krzesła sedesowe,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii.
(111) 326705
(220) 2019 05 27
(210) 500318
(151) 2019 11 22
(441) 2019 07 15
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inmedio Café
(540)

(591) czerwony, biały, szary
(531) 26.04.02, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów (bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach takich produktów jak: baterie do papierosów elektronicznych,
ładowarki do papierosów elektronicznych, książki, prasa codzienna,
czasopisma, zakładki do książek, kanapki, kanapki z parówką [hot
dog], zapiekanki, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, napoje
na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, cykoria [substytut kawy], herbata, herbata mrożona, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie
rumianku, kakao, czekolada, czekolada pitna, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, lody, jogurt mrożony
[lody spożywcze], sorbety [lody], wyroby cukiernicze, karmelki [cukierki], cukierki miętowe, miętówki odświeżające oddech, pastylki
[wyroby cukiernicze], pralinki, ptifurki [ciasteczka], marcepan, musy
czekoladowe, musy deserowe, galaretki owocowe [słodycze], orzechy w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, pasty na bazie czekolady, puddingi, krakersy, herbatniki
petit-beurre, wafle ryżowe, chałwa, gofry, tarty (z owocami), quiche,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, guma do żucia, guma do żucia
odświeżająca oddech, owoce cytrusowe, owoce świeże, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje energetyzujące, napoje
izotoniczne, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje
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na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane,
napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami,
napój imbirowy, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki,
sok pomidorowy [napój], soki warzywne [napoje], sorbety [napoje],
syropy do napojów, woda [napoje], woda mineralna [napoje], woda
gazowana, woda sodowa, woda stołowa, lemoniada, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, bezalkoholowe nektary owocowe,
piwo, piwo słodowe, drinki na bazie piwa, aperitify bezalkoholowe,
napoje alkoholowe, papierosy, kieszonkowe przyrządy do skręcania
papierosów, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów
leczniczych, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, filtry do papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, karty
pre-paid, zestawy startowe, 43 bary szybkiej obsługi, snack-bary,
kafeterie, bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, stołówki, usługi barowe.

(111) 326706
(220) 2019 05 27
(210) 500321
(151) 2019 11 25
(441) 2019 07 15
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in medio Café
(540)

(591) czerwony, biały, szary
(531) 26.04.02, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów (bez uwzględnienia transportu) tak, by umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach takich produktów jak: baterie do papierosów elektronicznych,
ładowarki do papierosów elektronicznych, książki, prasa codzienna,
czasopisma, zakładki do książek, kanapki, kanapki z parówką [hot
dog], zapiekanki, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, napoje
na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, cykoria [substytut kawy], herbata, herbata mrożona, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie
rumianku, kakao, czekolada, czekolada pitna, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, lody, jogurt mrożony
[lody spożywcze], sorbety [lody], wyroby cukiernicze, karmelki [cukierki], cukierki miętowe, miętówki odświeżające oddech, pastylki
[wyroby cukiernicze], pralinki, ptifurki [ciasteczka], marcepan, musy
czekoladowe, musy deserowe, galaretki owocowe [słodycze], orzechy w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, pasty na bazie czekolady, puddingi, krakersy, herbatniki
petit-beurre, wafle ryżowe, chałwa, gofry, tarty (z owocami), quiche,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, guma do żucia, guma do żucia
odświeżająca oddech, owoce cytrusowe, owoce świeże, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje energetyzujące, napoje
izotoniczne, napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie soi inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane,
napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami,
napój imbirowy, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki,
sok pomidorowy [napój], soki warzywne [napoje], sorbety [napoje],
syropy do napojów, woda [napoje], woda mineralna [napoje], woda
gazowana, woda sodowa, woda stołowa, lemoniada, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, bezalkoholowe nektary owocowe,
piwo, piwo słodowe, drinki na bazie piwa, aperitify bezalkoholowe,
napoje alkoholowe, papierosy, kieszonkowe przyrządy do skręcania
papierosów, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów
leczniczych, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w e-
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-papierosach, filtry do papierosów, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, karty
pre-paid, zestawy startowe, 43 bary szybkiej obsługi, snack-bary,
kafeterie, bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, stołówki, usługi barowe.

(111) 326707
(220) 2019 05 27
(210) 500325
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Gripactive Gardło i Krtań
(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) 326708
(220) 2019 05 27
(210) 500326
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Gripactive Forte
(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

Nr 4/2020

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) 326709
(220) 2019 05 27
(151) 2019 11 27
(441) 2019 07 22
(732) TOMCZAK MACIEJ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TODAY’S
(540)

(210) 500331

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, automaty do sprzedaży,
35 wynajem dystrybutorów automatycznych, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, bezobsługowe
usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, 37 instalacja
maszyn, naprawa lub konserwacja automatów sprzedających.
(111) 326710
(220) 2019 05 27
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) BROSSO-PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuślin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROSSO PASZE Sp. z o.o.
(540)

(210) 500333

(591) niebieski
(531) 03.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(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 zwie-
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rząt domowych, pasze zwierzęce zawierające siano, pasze zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki, mielone
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 dla zwierząt, napojów dla zwierząt, słodu dla zwierząt,
mączki dla zwierząt, pasz dla zwierząt tucznych, produktów do tuczenia zwierząt, preparatów spożywczych dla zwierząt, syntetycznego pokarmu dla zwierząt, suszonej lucerny dla zwierząt, otrębów
jako pokarmu dla zwierząt, ziaren do żywienia zwierząt, pasz zbożowych dla zwierząt, pokarmów 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, meszu 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, owsianek 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) 326711
(220) 2019 05 28
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 15
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 500338
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(540) Levofta
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny,
aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów
medycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 326712
(220) 2019 05 28
(210) 500340
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) GULAJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kopienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GULAJSKI
(540)

(591) żółty, szary
(531) 01.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 świetliki dachowe stałe i otwierane o konstrukcji ramowej metalowej z akrylowymi lub poliwęglanowymi płaszczyznami
światłoprzepuszczalnymi, osprzęt sterujący i zabezpieczający dla
świetlików otwieranych, dachowe i ścienne świetliki rurowe metalowe, włazy metalowe, osprzęt sterujący i zabezpieczający włazy,
profile aluminiowe dla świetlików, ramowe podstawy metalowe
świetlików i włazów dachowych, metalowe świetliki do budynków,
metalowe świetliki [okna], świetliki [okna] z metalu do użycia w budownictwie, świetliki [okna] z metalu do celów budowlanych, metalowe otwory dachowe, metalowe dachowe otwory wentylacyjne,
metalowe okna dachowe w kształcie kopuły, metalowe okna dachowe, 11 wentylatory pożarowe oddymiające, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, pasma świetlne, 19 niemetalowe podstawy świetlików i włazów dachowych, niemetalowe dachowe i ścienne świetliki rurowe, niemetalowe
świetliki w kształcie kopuły, świetliki nie z metalu, świetliki z tworzyw
sztucznych, niemetalowe płyty dachowe, dachowe otwory wentylacyjne niemetalowe, niemetalowe świetliki dachowe, pasma świetlne
niemetalowe.
(111) 326713
(220) 2019 05 28
(210) 500345
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 15
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Levoftyal
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny,
aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów
medycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 326714
(220) 2019 05 28
(210) 500347
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) WTG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świeżyzna jedz z nami Dobre jest Dobre Well That’s Good
(540)

(591) jasnoczerwony, ciemnoczerwony, pomarańczowy, żółty,
biały
(531) 05.05.19, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 wędliny, wyroby wędliniarskie, kiełbasy, parówki,
szynka, baleron, bekon, wędzonka, kaszanka, krwawa kiszka, łój spożywczy, mięso, mięso solone, mięso konserwowane, wieprzowina,
pasztet z wątróbki, smalec, szpik kostny zwierzęcy jadalny, wątroba,
flaki, 35 informacja handlowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, dystrybucja próbek, oferowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni dla
następujących towarów: wędliny, wyroby wędliniarskie, kiełbasy, parówki, szynka, baleron, bekon, wędzonka, kaszanka, krwawa kiszka,
łój spożywczy, mięso, mięso solone, mięso konserwowane, wieprzowina, pasztet z wątróbki, smalec, szpik kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, flaki.

(111) 326715
(220) 2019 05 28
(210) 500349
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 15
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lewofta
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny,
aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów
medycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 326716
(220) 2019 05 28
(210) 500350
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 15
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lewoftyal
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny,
aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, kompresy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów
medycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 326717
(220) 2019 05 28
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRIPACTIVE HOT
(540)
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ny 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) 326718
(220) 2019 05 28
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Artresan EFEKT
(540)

(210) 500363

(210) 500361

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.04, 11.03.03, 01.15.11
(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 higie-

(591) czerwony, niebieski, szary, biały
(531) 02.09.22, 25.07.23, 24.15.13, 26.01.01, 26.11.01, 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
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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.

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) 326719
(220) 2019 05 28
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRIPACTIVE HOT
(540)

(111) 326721
(220) 2019 05 28
(210) 500372
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Gripex Możesz!
(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.

(210) 500364

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(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,

(111) 326720
(220) 2019 05 28
(210) 500366
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 15
(732) KOZŁOWSKI WOJCIECH WOJMAR PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WOJ-MAR
(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) 326722
(220) 2019 05 28
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 12
(732) SOBIERAJSKI JAKUB, Drwalew (PL)
(540) (znak graficzny)

(210) 500373

206

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 03.13.01, 29.01.12
(510), (511) 3 zioła do kąpieli, kosmetyki, 5 suplementy diety, zioła
lecznicze, herbata lecznicza, herbata z ziół do celów leczniczych,
napoje witaminizowane, plastry, materiały opatrunkowe, farmaceutyczne słodycze, słodycze do celów leczniczych, 18 torebki, portmonetki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, 25 odzież, obuwie, 28 artykuły i sprzęt sportowy,
30 zioła suszone, zioła przetworzone, zioła do celów spożywczych,
suszone zioła do celów kulinarnych, kawa, herbata, przekąski z produktów zbożowych, dodatki smakowe i przyprawy.
(111) 326723
(220) 2019 05 28
(210) 500375
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Gripex MOGĘ
(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) 326724
(220) 2019 05 28
(210) 500377
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
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(540) (znak słowny)
(540) Gripex HOT Max
(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) 326725
(220) 2019 05 28
(210) 500381
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 15
(732) GROCHOWSKI BARTOSZ FRANCISZEK, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) przyjemność pizza i szprycer
(540)

(531) 27.05.01, 08.07.04
(510), (511) 30 ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, napoje na bazie
czekolady, herbata, w tym herbata mrożona, lody, sorbety, jogurty
mrożone, kanapki, kawa, napoje na bazie kawy, majonezy, makarony,
sosy sałatkowe, paszteciki, pierożki, pizze, przekąski na bazie zbóż,
sosy przyprawiane na bazie owoców i warzyw, ryż, sosy do polewania deserów, spaghetti, tarty z nadzieniem owocowym, tarty z nadzieniem z sera, boczku, tortille, produkty na bazie mąki, 43 usługi
w zakresie prowadzenia kawiarni, restauracji, kafeterii, herbaciarni,
winiarni, piwiarni, barów szybkiej obsługi, barów sałatkowych i innych punktów gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem-catering, organizowanie
przyjęć okolicznościowych.
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(111) 326726
(220) 2019 05 28
(210) 500382
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 15
(732) AP PLAN ADAM BARANIECKI I PRZEMYSŁAW KANIA SPÓŁKA
JAWNA, Leszno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) diaWet
(540)

(591) biały, zielony, ciemnozielony
(531) 03.06.03, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
(111) 326727
(220) 2019 05 28
(210) 500383
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gripex
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(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 podtrzymywa-
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nia 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) 326728
(220) 2019 05 28
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRIPACTIVE
(540)

(210) 500384

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(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) 326729
(220) 2019 05 28
(210) 500385
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 29
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Ultrapiryna Plus
(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
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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) 326730
(220) 2019 05 28
(210) 500386
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 29
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Gripactive Hot
(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 medycz-
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nych, 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) 326731
(220) 2019 05 28
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 29
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 500387

(591) biały, zielony, szary
(531) 02.09.22, 02.09.25, 26.01.04, 29.01.13
(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) 326732
(220) 2019 05 28
(210) 500389
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gripex HOT MAX
(540)

(591) biały, czerwony, żółty, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 11.03.03
(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) 326733
(220) 2019 05 28
(210) 500390
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 29
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Gripactive Naturalne wspomaganie organizmu
(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,
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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) 326734
(220) 2019 05 28
(210) 500392
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 29
(732) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EF Embassy Festival
(540)

(591) żółty, czerwony, niebieski, zielony, różowy, czarny
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, dystrybucja
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, 41 doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, dostarczenie informacji edukacyjnych,
koncerty muzyczne na żywo, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie koncertów, organizowanie koncertów muzycznych, organizowanie pokazów tanecznych, pokazy na żywo w celach rozrywkowych, pokazy tańca na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, usługi
festiwali muzycznych.
(111) 326735
(220) 2019 05 28
(210) 500395
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE OMEGA XVII
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) KOMAROP OUT
(510), (511) 5 środki odstraszające owady, środki wabiące owady,
preparaty owadobójcze, preparaty do dezynsekcji, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty farmaceutyczne, substancje
do celów farmaceutycznych, odstraszające komary i kleszcze medyczne preparaty i substancje do skóry.
(111) 326736
(220) 2019 05 28
(210) 500397
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 15
(732) SILESIA DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILESIA DENTAL
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa części protetycznych
do stomatologii, części protez dentystycznych, implantów dentystycznych wykonanych z materiałów sztucznych, implantów protetycznych, implantów do chirurgii stomatologicznej, implantów stosowanych w stomatologii, materiałów na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej, protez dentystycznych, protez dentystycznych w postaci wkładów, protez do wszczepiania do żuchwy,
protez stosowanych w stomatologii, protez w postaci częściowych
koron zębowych, protez w postaci pełnych koron zębowych, protez
z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzanych do struktury szkliwa, protez z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzanych do struktury zębiny, sztucznych części zębów, sztucznych
zębów, wszczepialnych protez, sztucznych szczęk, części protetycznych do stomatologii, instrumentów do użytku w protetyce stomatologicznej, urządzeń protetycznych, otologicznych urządzeń protetycznych, protetycznych przyrządów silikonowych, przyrządów
do implantów protetycznych, przyrządów protetycznych do celów
dentystycznych, 44 kliniki medyczne, szpitale, ambulatoryjna opieka
medyczna, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne,
świadczenie usług medycznych, usługi prywatnych szpitali, 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, dopasowanie urządzeń
i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, badanie słuchu, interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, dopasowywanie protez, leczenie zwichnięć stawów, skręceń,
złamań kości lub podobnych urazów, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, badania rentgenowskie w celach medycznych, obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka
wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, psychiatria, medyczna terapia ciepłem, terapia falą uderzeniową, udzielanie porad
medycznych w zakresie redukcji masy ciała, usługi badań mammograficznych, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem
i leczeniem chorób, badania przesiewowe, badania przesiewowe
dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, usługi badań
przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka prostaty, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań przesiewowych w celu
wykrycia raka jąder, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia
raka jelit, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki
macicy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi,
usługi badań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi
medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia
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bezdechu sennego, usługi medycznych badań przesiewowych
w dziedzinie astmy, usługi badania cukrzycy, usługi badania korzystania z leków, usługi ginekologiczne, usługi laserowej korekty wzroku, usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, usługi medyczne
dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne
w zakresie leczenia skóry, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego
bólu, usługi nastawiania kości, usługi obrazowania medycznego,
usługi okulistyczne, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi
podologa, usługi psychiatryczne, usługi w zakresie audiologii, usługi
w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie szczepień,
terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej, fizjoterapia, usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, osteopatia, opieka zdrowotna związana
z osteopatią, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, analiza surowicy ludzkiej
do celów leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów
leczenia medycznego, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia
ludzi, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, badania genetyczne do celów medycznych, badania poziomu cholesterolu, badanie rozmazu metodą
PAP, usługi w zakresie badania moczu, usługi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, usługi analiz medycznych związane
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi
analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem
dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, usługi badań
krwi, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi
pobranych od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, doradztwo medyczne
w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany
personel medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych
osób starszych, doradztwo związane z badaniem słuchu, informacja
medyczna, usługi informacji medycznej, udzielanie informacji medycznej, udostępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii,
udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji on line dotyczących onkologii, udostępnianie
informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, udostępnianie
wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych
leczeniu medycznemu, udzielanie informacji o szczepieniach dla
osób wyjeżdżających za granicę, 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 implantów protetycznych, usługi
doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze
dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące
problemów medycznych, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, usługi
doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, wydawanie raportów medycznych, kompilacja raportów
medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi
w zakresie terapii za pomocą światła, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, doradztwo
związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi czyszczenia zębów, usługi w zakresie wybielania zębów,
wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi
ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, chirurgia stomatologicz-
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na, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, dopasowywanie protez.

(111) 326737
(220) 2019 05 28
(210) 500402
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 15
(732) OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Bierutów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HumiCalc 4.0
(540)
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(732) MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA
MUKOWISCYDOZĘ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA
MUKOWISCYDOZĘ
(540)

(591) brązowy, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.06, 27.07.11
(510), (511) 1 nawozy, granulowane nawozy wapniowe, nawozy wapniowe z zawartością kredy, ekstraktów humusowych, bakterii wiążących azot, boru i wody, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, zapewnienia platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług dla rolnictwa i ogrodnictwa.
(111) 326738
(220) 2019 05 29
(210) 500403
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) metrozenil
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny zawierający metronidazol.

(591) zielony, czarny
(531) 02.09.24, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, broszury, kalendarze, karty pocztowe, książki,
przybory do pisania, 25 obuwie, kapcie, klapki, czapki, berety, kapelusze, bluzki, sukienki, spódnice, spodnie, garnitury, kurtki, podkoszulki, skarpety, odzież sportowa, rekreacyjna, 41 usługi w zakresie
działalności rekreacynej i sportowej, usługi w zakresie organizowania i obsługi przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów,
szkoleń i zjazdów.

(111) 326739
(220) 2019 05 29
(210) 500404
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) kaberstop
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny zawierający kabergolinę.

(111) 326743
(220) 2019 05 29
(210) 500420
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 15
(732) GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANAL+ DOKUMENT
(540)

(111) 326740
(220) 2019 05 29
(210) 500415
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) KRAJKA BARTOSZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DRATEVQA
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie społecznościowe,
oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do smartfonów,
oprogramowanie do monitoringu środowiska, mobilne aplikacje,
oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi
zarządzania społecznością on-line, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
spraw środowiskowych, badania opinii publicznej, opracowywanie
ankiet opinii publicznej, prognozy i analizy ekonomiczne, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], badania w dziedzinie mediów społecznościowych, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line,
usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą
aplikacji mobilnych do pobrania.
(111) 326741
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 15
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick (US)
(540) (znak słowny)
(540) BUBBLE POP LABORATORY
(510), (511) 9 szkła i soczewki kontaktowe.

(210) 500416

(111) 326742
(151) 2019 11 06

(210) 500418

(220) 2019 05 29
(441) 2019 07 15

(591) biały, czarny, zielony, jasnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 24.17.05
(510), (511) 9 dekodery, urządzenia i przyrządy dydaktyczne, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji, rozpowszechniania, czytania, przełączania, przechowywania, kodowania,
dekodowania, przekształcania i przetwarzania dźwięków, obrazów
lub danych, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
komunikacyjne i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy audiowizualne, telekomunikacyjne i telematyczne, telewizory, urządzenia
do zdalnego sterowania, etui na telefony komórkowe, pamięci zewnętrzne USB, koncentratory sieciowe (huby), anteny paraboliczne,
kodery, urządzenia umożliwiające dostęp i kontrolę dostępu do urządzeń przetwarzających informacje i dane, urządzenia uwierzytelniające przeznaczone dla sieci telekomunikacyjnych, urządzenia do randomizacji i dekodowania sygnałów oraz do ich retransmisji, terminale
cyfrowe, filmy wideo, płyty CD-ROM, płyty do nagrywania dźwięku,
płyty DVD, dyski audio i wideo, dyski cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze CD-ROM, cyfrowych dysków wideo, dysków magnetycznych,
dysków audio i wideo, dysków cyfrowych, dysków i płyt do nagrywania dźwięku, kartridże z grami wideo, oprogramowanie do gier wideo, magnetyczne nośniki do nagrywania, karty magnetyczne, karty
z chipem, karty z chipem elektronicznym, czytniki kart, programy
nadzorcze systemu operacyjnego do odbioru danych poprzez światową sieć informatyczną, karty z mikroprocesorem [karty inteligentne], elektroniczny przewodnik po programach telewizyjnych i radiowych, aparaty i urządzenia do programowania i selekcji programów
telewizyjnych, aparaty i urządzenia do telewizji interaktywnej, ekrany telewizyjne, oprogramowanie komputerowe (nagrane programy),
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światłowody i kable optyczne, baterie i ogniwa elektryczne, interfejsy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje
do pobrania do użytku z urządzeniami mobilnymi, pliki muzyczne
lub pliki z obrazami do pobrania, oprogramowanie do telewizji interaktywnej, 14 przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, breloczki na klucze, zegarki i paski do zegarków, 16 plakaty, albumy, almanachy, naklejki (materiały piśmienne), litograficzne dzieła sztuki,
bilety, szkicowniki, bloki (artykuły papiernicze), podpórki do książek,
pudełka kartonowe lub papierowe, kupony drukowane, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), zeszyty do pisania lub rysowania, kalendarze, notesy, kartki pocztowe, kartki z życzeniami, katalogi, foldery
na dokumenty, segregatory [artykuły biurowe], matryce, kasetki
na papeterię (artykuły biurowe), kosze na listy, noże do papieru (artykuły biurowe), ołówki, kalkomanie, podstawki pod szklanki z kartonu
lub papieru, teczki na dokumenty (artykuły biurowe), przyrządy
do pisania, pieczęcie papierowe w kształcie tarczy, przyrządy do wycierania tablic do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego,
kałamarze, koperty (artykuły piśmienne), materiały do rysowania i/
lub pisania, przybory szkolne, gumki do ścierania, produkty do drukowania, druki, materiały drukowane, gazety, przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych w formie drukowanej, litografie,
książki, broszury, markery, pisaki, chusteczki papierowe, papier
do zawijania, papier do pisania, perforatory biurowe, czasopisma, fotografie [wydrukowane], spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, etui na pióra, okładki do paszportów, teczki na dokumenty, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, etui na książeczki czekowe,
obsadki do piór, prospekty, publikacje drukowane, indeksy, magazyny [periodyki], torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, papierowe serwetki lub ręczniki do twarzy,
pióra wieczne, ramki do fotografii, podstawki na długopisy i ołówki,
temperówki do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, 18 kufry
(bagaże), torebki, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby
plażowe, torby podróżne, tornistry, torby sportowe, plecaki, torby
szkolne, walizy, parasolki, 25 odzież, odzież sportowa, podkoszulki,
T-shirty, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze, skarpetki, 28 gry,
gry towarzyskie, zabawki, gry wideo przystosowane do użytku
z ekranami telewizyjnymi, piłki do gier i balony do zabawy, urządzenia do gier wideo, wolnostojące maszyny do gier wideo, 34 zapalniczki przybory dla palaczy, 35 reklama, wynajem powierzchni reklamowej, rozpowszechnianie reklam, organizacja, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, bezpośrednia reklama pocztowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur, druków, próbek], zawieranie umów abonenckich na programy audiowizualne, programy audio, programy
radiowe, prenumeraty gazet, zawieranie umów abonenckich na nagrania wideo, nagrania fonograficzne, wszelkiego rodzaju media audio lub audiowizualne, zawieranie umów abonenckich na wszelkiego rodzaju media informacyjne, teksty, dźwięki i/lub obrazy,
w szczególności w postaci publikacji, elektronicznych, nieelektronicznych, lub cyfrowych, produktów multimedialnych, zawieranie
umów abonenckich na kanały telewizyjne, usługi abonenckie w zakresie usług przesyłania strumieniowego treści multimedialnych, audio, lub wideo, reklama online w sieci komputerowej, usługi w zakresie zarządzania bazami danych, usługi reklamy zdalnej połączonej
z ofertą sprzedaży (promocje sprzedaży dla osób trzecich), wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi handlu
detalicznego i hurtowego artykułów odzieżowych, wyrobów ze skóry, wyrobów jubilerskich, piór do pisania, artykułów piśmiennych,
gier, zabawek, artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej produktów audiowizualnych, produktów komputerowych
i telekomunikacyjnych, mianowicie taśm wideo, odbiorników telewizyjnych, magnetowidów, osobistych odtwarzaczy stereo, magnetofonów, odbiorników radiowych, sprzętu Hi-Fi, dekoderów, telefonów
komórkowych, komputerów, taśm magnetycznych, zmieniarek dysków (sprzęt przetwarzający dane), obwodów drukowanych, obwodów scalonych, klawiatur komputerowych, audiowizualnych płyt
kompaktowych, optycznych dysków kompaktowych, złączy (sprzęt
przetwarzający dane), dyskietek, magnetycznych nośników danych,
ekranów wideo, interfejsów (sprzęt przetwarzający dane), czytników
(sprzęt przetwarzający dane), oprogramowania (nagrane programy),
mikroprocesorów, modemów, monitorów (sprzęt), monitorów (programy komputerowe), komputerów, pamięci do komputerów, komputerowych narzędzi peryferyjnych, nagranych programów komputerowych, procesorów (CPU), nagranych systemów operacyjnych (dla
komputerów), chipów (obwody scalone), usługi przeglądu prasy,
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usługi dla handlu elektronicznego, a mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
w celach reklamowych i handlowych, usługi kompilowania informacji w komputerowych bazach danych, usługi kompilowania statystyk,
38 usługi telekomunikacyjne, łączność za pośrednictwem terminali
komputerowych lub światłowodów, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, telegraficzna, za pośrednictwem telewizji, telenadawania, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie i transmisja programów radiowych, transmisja programów
za pośrednictwem satelity, kabla, sieci komputerowych (w szczególności Internetu), sieci radiowych, sieci radiotelefonicznych oraz przekaźników radiowych, transmisja programów audio, audiowizualnych,
kinematograficznych i multimedialnych, tekstu i/lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych), dźwięków muzycznych lub niemuzycznych, dzwonków telefonicznych, do zastosowań interaktywnych lub
innych, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem sprzętu
i urządzeń telematycznych, a mianowicie urządzeń do przesyłania
wiadomości, modemów, wynajem anten i talerzy satelitarnych, wynajem urządzeń i przyrządów umożliwiających dostęp do interaktywnych programów audiowizualnych, usługi udzielania dostępu
w celu pobrania gier wideo i danych cyfrowych, komunikaty (transmisja) za pośrednictwem otwartej globalnej sieci komputerowej (Internetu) lub sieci zamkniętych (intranetów), usługi pobierania z sieci
filmów oraz innych programów audio i audiowizualnych, transmisja
programów telewizyjnych i usługi wyboru kanałów telewizyjnych,
strumieniowa transmisja danych, transmisja wideo na żywo i na żądanie, transmisja dźwięków i obrazów za pośrednictwem satelity lub
interaktywnych sieci multimedialnych, usługi udzielania dostępu
do sieci komputerowej, usługi udzielania dostępu użytkownikom
do globalnej sieci komputerowej, usługi zapewniania połączenia
z usługami telekomunikacyjnymi, usługami internetowymi i z bazami danych, usługi w zakresie trasowania i interfejsów dla telekomunikacji, usługi łączności telekomunikacyjnej z siecią komputerową,
usługi wysyłania i odbierania obrazów wideo za pośrednictwem Internetu przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego, reklama
bezpośrednia za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych, transmisja publikacji elektronicznych online, rozpowszechnianie strumieniowych lub niestrumieniowych treści audio, video i multimedialnych, w szczególności za pośrednictwem sieci komputerowych,
radiowych, telewizyjnych, kablowych, światłowodowych i satelitarnych, udostępnianie pokojów czatów w Internecie i/Iub forów dyskusyjnych online, 41 edukacja, rozrywka, rozrywka telewizyjna
we wszelkich środkach przekazu, mianowicie za pośrednictwem telewizorów, komputerów, osobistych urządzeń stereo, przenośnych
odtwarzaczy wideo, komputerów kieszonkowych, telefonów komórkowych, sieci komputerowych, Internetu, usługi w zakresie rekreacji,
działalność kulturalna, produkcja programów o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów telewizyjnych, emisji telewizyjnych, reportaży, dyskusji, debat, nagrań wideo, nagrań fonograficznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rekreacji
i rozrywki, wypożyczanie nagrań wideo, filmów, nagrań dźwiękowych, kaset wideo, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie
sprzętu i urządzeń audiowizualnych, telewizorów, sprzętu audio i wideo, produkcja programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, studia filmowe, organizowanie konkursów, wydarzeń
o charakterze artystyczno-rozrywkowym, loterii, gier, dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów związanych
z rekreacją, sportem i rozrywką, edycja programów, programów radiowych i telewizyjnych, debat, reportaży i dokumentów, usługi rezerwacji miejsc na pokazy i wydarzenia o charakterze artystyczno-rozrywkowym, nagrywanie na wideo, redagowanie i publikacja
tekstów (innych niż teksty reklamowe), treści multimedialnych, nośników audio i wideo (dyski interaktywne, płyty kompaktowe, pamięci dyskowe), publikowanie badań, notatek, wywiadów, ankiet redakcyjnych, wynajem dekoderów i urządzeń kodujących,
dostarczanie treści audio, wideo i multimedialnych online bez możliwości pobrania, dostarczanie publikacji elektronicznych online bez
możliwości pobrania, usługi w zakresie publikacji elektronicznych,
dostarczanie informacji w zakresie rozrywki, muzyki, występów
na żywo oraz imprez o charakterze rozrywkowym, przekazywanie
wiadomości, rekomendacji i komentarzy w zakresie rekreacji i rozrywki, usługi w zakresie rozrywki interaktywnej, 42 hosting stron internetowych, profesjonalne doradztwo w zakresie tworzenia programów wideo, usługi aktualizacji stron internetowych, usługi kompilacji
stron internetowych, administrowanie prawami użytkowników
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w sieciach komputerowych, administracja serwerów, audyt jakości,
opracowywanie (rozwój) systemów szyfrowania, odszyfrowywania
oraz kontroli dostępu dla programów telewizyjnych i radiowych,
w szczególności przenośnych oraz wszelkich systemów przesyłania
informacji, projektowanie (rozwój) systemów komputerowych, oprogramowania, projektowanie (rozwój) programów interaktywnych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi tworzenia zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
projektowanie i rozwój systemów operacyjnych dla celów dostępu
do sieci komputerowej w chmurze [chmura obliczeniowa] oraz
jej użytkowania, rozwój (projektowanie) przestrzeni wirtualnych
umożliwiających wymianę danych online, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie (rozwój) przestrzeni wirtualnych dla celów wymiany danych online, wynajem czasu dostępu do sieci telekomunikacyjnych,
dostarczanie usług pobierania gier wideo, danych cyfrowych, dostarczanie informacji z zakresu informatyki mających zastosowanie
do telekomunikacji, komputerowe formatowanie tekstów i/lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych) i/lub dźwięków (muzycznych
lub niemuzycznych), dzwonków telefonicznych, do zastosowań interaktywnych lub innych, usługi konwersji danych i dokumentów z postaci fizycznej na cyfrową, usługi projektowania (tworzenia) obrazów
wirtualnych i interaktywnych, tworzenie i rozwój projektów internetowych (inżynieria).

(111) 326744
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 15
(732) OKAM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKAM
(540)

(210) 500423

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.01
(510), (511) 16 broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 36 zarządzanie powiernicze nieruchomościami,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości wynajem nieruchomości i majątku, finansowanie nieruchomości, wycena nieruchomości,
usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, timesharing
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości,
powiernictwo nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomościami, usługi kredytowania nieruchomości, finansowanie
konsorcjalne nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
inwestowanie kapitału w nieruchomości, nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], organizacja najmu nieruchomości handlowych,
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych
w nieruchomościach, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
planowanie inwestycji w nieruchomości, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące nieruchomości, udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, udzielanie
informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, udzielanie informacji
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi
agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo
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dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, finansowanie
nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, odbieranie długów
z tytułu wynajmu nieruchomości, organizowanie dzierżawy, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, planowanie dotyczące powiernictwa
w zakresie nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości,
usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi agencji
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi badawcze
dotyczące nabywania nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi
finansowe w zakresie nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, usługi
w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie
porozumień dotyczących nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
zapewnienie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie środków finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, zabezpieczanie środków finansowych
na zakup nieruchomości, wynajem pomieszczeń, wybór i nabywanie
nieruchomości [w imieniu osób trzecich], 37 budowa nieruchomości
przemysłowych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, usługi doradcze dotyczące renowacji
nieruchomości, konserwacja nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowanie nieruchomości mieszkalnych, remont
nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, budowanie nieruchomości, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie
powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, usługi
administrowania miejscami parkingowymi.

(111) 326745
(220) 2019 05 29
(210) 500424
(151) 2019 11 19
(441) 2019 07 29
(732) GAJASZEK ARKADIUSZ ARGA, Kazimierzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARGA.com.pl GEARBOX
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 skrzynie biegów do pojazdów lądowych, części nadwozia pojazdów, osie pojazdów lądowych, samochody.
(111) 326746
(220) 2019 05 29
(210) 500427
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 15
(732) MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA
MUKOWISCYDOZĘ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ MUKOWISCYDOZY
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, szary, czarny
(531) 09.01.10, 26.11.13, 26.11.25, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej,
usługi w zakresie organizowania i obsługi przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów.

214
(111) 326747
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 15
(732) ZOU LIZAO, Belsk Duży (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LM-LI MEI(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 500428

(591) szary, pomarańczowy, granatowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 18 torby, walizki, portfele.
(111) 326748
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) ECOVENTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ecoventeam
(540)

(210) 500431

(531) 15.01.13, 27.05.01
(510), (511) 11 rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza
do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących
gazów spalinowych, wymienniki ciepła, płaszczowe wymienniki
ciepła, wymienniki ciepła do kominków, wymienniki ciepła do usuwania kondensatów, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, wymienniki ciepła
do celów centralnego ogrzewania, wymienniki ciepła do usuwania
gazów wydechowych, wymienniki ciepła do usuwania gazów spalinowych, induktory powietrza [wentylacja], wyciągi [wentylacja],
wentylatory ssące, wentylatory osiowe, wentylatory pokojowe,
wentylatory stołowe, wentylatory wywiewne, wentylatory radialne,
wentylatory sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory elektryczne, wentylatory wyciągowe, wentylatory pożarowe oddymiające,
elektryczne wentylatory okienne, wentylatory do pojazdów, przenośne wentylatory elektryczne, wentylatory do kominów, elektryczne
wentylatory chłodzące, wentylatory do klimatyzacji, wentylatory
do samochodów, elektryczne wentylatory bezłopatkowe, wentylatory do systemów wentylacji, wentylatory ze sprężonym powietrzem, wentylatory do wymienników ciepła, wentylatory stosowane
w klimatyzatorach, wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory do użytku domowego, wentylatory do użytku handlowego, wentylatory do użytku przemysłowego, wentylatory pożarowe
do usuwania gazów, wentylatory elektryczne do użytku osobistego,
wentylatory do użytku w pojazdach, klimatyzacja do użytku w transporcie, instalacje do klimatyzacji w pojazdach, instalacje wentylacyjne [klimatyzacja] do pojazdów, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych
do przetwarzania danych, systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, przenośne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, induktory
powietrza [klimatyzatory], klimatyzatory montowane przy oknach
[do celów przemysłowych], 35 organizacja działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, zarządzanie
i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, nadzór nad
działalnością gospodarczą, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, administrowanie
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sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami
budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi marketingu
bezpośredniego, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi
doradcze w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe,
pomoc w zakresie marketingu, usługi badawcze w zakresie reklamy
i marketingu, usługi marketingowe, dostarczanie informacji marketingowej, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, planowanie działalności gospodarczej, planowanie
strategii marketingowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, świadczenie pomocy w zakresie
działalności gospodarczej.

(111) 326749
(220) 2019 05 29
(210) 500435
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) BRUK-BET PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BB PV
(510), (511) 9 ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne i polikrystaliczne, 11 lampy solarne, 35 usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych świadczone przez sklepy detaliczne i hurtownie, za pomocą
katalogów przesyłanych pocztą oraz poprzez strony internetowe,
usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych i lamp solarnych z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej, telemarketing, 37 instalacja,
konserwacja, naprawa ogniw fotowoltaicznych.
(111) 326750
(220) 2019 05 29
(210) 500436
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) BRUK-BET PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bruk-Bet PV
(510), (511) 9 ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne i polikrystaliczne, 11 lampy solarne, 35 usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych świadczone przez sklepy detaliczne i hurtownie, za pomocą
katalogów przesyłanych pocztą oraz poprzez strony internetowe,
usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych i lamp solarnych z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej, telemarketing, 37 instalacja,
konserwacja, naprawa ogniw fotowoltaicznych.
(111) 326751
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 29
(441) 2019 07 22
(732) BRUK-BET PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRUK-BET PV
(540)

(210) 500437

(591) niebieski, ciemnożółty
(531) 03.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne i polikrystaliczne, 11 lampy solarne, 35 usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych świadczone przez sklepy detaliczne i hurtownie, za pomocą
katalogów przesyłanych pocztą oraz poprzez strony internetowe,
usługi sprzedaży modułów fotowoltaicznych i lamp solarnych z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej, telemarketing, 37 instalacja,
konserwacja, naprawa ogniw fotowoltaicznych.
(111) 326752
(151) 2019 11 14

(220) 2019 05 29
(441) 2019 07 15

(210) 500438
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(732) ADMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kolbuszowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADMILL Spółka z o.o.
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, granatowy
(531) 24.15.02, 26.04.07, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki do obróbki metali, 40 mechaniczna lub chemiczna obróbka lub przekształcanie przedmiotów lub
substancji nieorganicznych, 42 usługi inżynierów i naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów w dziedzinie
naukowej i technologicznej (w tym doradztwo technologiczne).
(111) 326753
(220) 2019 05 29
(210) 500440
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) BROWAR GÓRNICZO-HUTNICZY SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINING & METALLURGY BREWERY BROWAR GÓRNICZOHUTNICZY
(540)

traktów chmielowych do sporządzania napojów, wyciągu z chmielu
do wytwarzania piwa, napojów energetyzujących, wody mineralnej,
39 spedycja, logistyka w zakresie organizacji transportu, transport,
transport towarowy, pakowanie, składanie i dostarczanie towarów,
zaopatrzenie, usługowy przewóz towarów transportem samochodowym, towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi.

(111) 326754
(220) 2019 05 29
(210) 500442
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) ADMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kolbuszowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADMILL Ltd Poland
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, granatowy
(531) 24.15.02, 26.04.07, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki do obróbki metali, 40 mechaniczna lub chemiczna obróbka lub przekształcanie przedmiotów lub
substancji nieorganicznych, 42 usługi inżynierów i naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów w dziedzinie
naukowej i technologicznej (w tym doradztwo technologiczne).
(111) 326755
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Artresan
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 01.01.03, 27.05.01, 05.07.02, 29.01.12
(510), (511) 9 magnesy dekoracyjne, magnesy na lodówkę, 14 breloki do kluczy, breloki do kluczy ze skóry, breloki do kluczy z imitacji
skóry, 16 pióra i długopisy, podkładki pod kufle do piwa, podstawki
pod kufle do piwa, taśmy elastyczne do użytku biurowego, katalogi
i menu, wizytówki, serwetki papierowe, etykiety, opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, 21 naczynia, kubki ceramiczne, kubki szklane, kubki plastikowe, kubki do napojów, szklanki,
szklane naczynia do picia, kieliszki, kufle, kufle na piwo, otwieracze
do butelek, 25 odzież damska i odzież męska, w tym: koszulki sportowe z krótkimi rękawami, bluzy sportowe, bluzy polarowe, bluzy
z kapturem, kurtki, czapki sportowe, czapki z daszkiem, skarpetki,
krawaty, muszki, 31 słód, słód do warzenia piwa, słód dla piwowarstwa i gorzelni, słód do destylacji, chmiel, szyszki chmielowe, chmiel
w granulkach, 32 piwo, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, napoje
energetyzujące, woda mineralna, 35 usługi prowadzenia sklepu,
usługi prowadzenia hurtowni obejmującej sprzedaż: magnesów dekoracyjnych, magnesów na lodówkę, breloków do kluczy, breloków
do kluczy ze skóry, breloków do kluczy z imitacji skóry, piór i długopisów, podkładek pod kufle do piwa, podstawek pod kufle do piwa,
taśm elastycznych do użytku biurowego, katalogów i menu, wizytówek, serwetek papierowych, etykiet, opakowań z papieru, tektury
i folii z tworzyw sztucznych, naczyń, kubków ceramicznych, kubków
szklanych, kubków plastikowych, kubków do napojów, szklanek,
szklanych naczyń do picia, kieliszków, kufli, kufli na piwo, otwieraczy do butelek, odzieży damskiej i odzieży męskiej, w tym: koszulek
sportowych z krótkimi rękawami, bluz sportowych, bluz polarowych,
bluz z kapturem, kurtek, czapek sportowych, czapek z daszkiem,
skarpetek, krawatów, muszek, słodu, słodu do warzenia piwa, słodu dla piwowarstwa i gorzelni, słodu do destylacji, chmielu, szyszek
chmielowych, chmielu w granulkach, piwa, napojów bezalkoholowych o smaku piwa, ekstraktów chmielu do produkcji piwa, eks-
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(210) 500449

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(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
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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) 326756
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Artresan OPTIMA
(540)

(210) 500450

(591) biały, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(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) 326757
(220) 2019 05 29
(210) 500452
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 15
(732) JACZEWSKI PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF HAPP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Tężnia Zdrój
(510), (511) 6 metalowe zbiorniki [kontenery], metalowe kontenery
hakowe, metalowe kontenery do transportu, kontenery transportowe z metalu, zbiorniki zasobnikowe na ciecze [kontenery] wykonane
z metalu, 39 usługi w zakresie: wynajem kontenerów, wypożyczanie
kontenerów, 41 usługi w zakresie: rozrywki i rekreacji w zakresie organizowania zabaw i gier rozrywkowych, konkursów, gier sportowych,
pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, fortepianowych i folklorystycznych, organizowania i prowadzenia konferencji,
sympozjów, zjazdów oraz edukacji-kursy, szkolenia, wypożyczania
i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 43 usługi w zakresie: wynajmowania pomieszczeń i kwater na pobyt czasowy, hoteli,
moteli, pensjonatów-rezerwacje miejsc, wypożyczania namiotów,
konstrukcji przenośnych, kempingowego wyposażenia i urządzenia, barów szybkiej obsługi, restauracji, restauracji samoobsługowej, obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, zaopatrzeniem
w produkty i transportem do odbiorców zewnętrznych /catering/,
44 usługi związane z: poprawą zdrowia i kondycji psychofizycznej
w warunkach szpitalnych i uzdrowiskowych takie jak: usługi odnowy
biologicznej, inhalacji, basenów solankowych, kąpieli solankowych,
podwodnych masaży kończyn, masażu klasycznego, drenażu limfatycznego, sauny z podczerwienią, krioterapii-leczenie zimnem,
kosmetyki ciała, piramidy z tężnią solankową-miejsca oczyszczającego relaksu, usługi fitness, prowadzenia gimnastyki, wykorzystaniem
praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, usługi fizjoterapii, fizykoterapii, psychologiczne i psychoterapeutyczne, pielęgniarek i położnych, usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
(111) 326758
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 15
(732) KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VAGIMAX KADEFARM
(540)

(210) 500453

(591) biały, ciemnoróżowy, szary
(531) 24.13.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy, zioła lecznicze, wywary
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się,
płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek
kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne
do odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety,
witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych,
środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu,
sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych,
preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty
lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego
wzbogacone witaminami i/lub solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe do żywności, dodatki żywnościowe
(inne niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywności.
(111) 326759
(151) 2019 11 20

(220) 2019 05 29
(441) 2019 07 15

(210) 500456
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ce, 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.

(732) SOWUL ADAM JAROSŁAW, Klebark Wielki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grassland
(540)

(591) zielony, jasnozielony
(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 wielowarstwowa, rozciągliwa folia stosowana w rolnictwie do przechowywania i ochrony sianokiszonki lub innych produktów rolnych, folia wykorzystywana do zawijania balotów i tworzenia pryzm w rolnictwie.
(111) 326760
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Artresan OPTIMA
(540)
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(210) 500466

(591) czerwony, biały, zielony, szary
(531) 02.09.22, 25.05.25, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.09, 26.01.14,
26.02.03, 29.01.14, 27.05.01
(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 wzmacniają-

(111) 326761
(220) 2019 05 29
(210) 500468
(151) 2019 11 20
(441) 2019 07 15
(732) WYSOCZAŃSKI ŁUKASZ KONRAD TIGMED PRYWATNA
PRAKTYKA LEKARSKA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIGmed
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi, akupunktura, aromaterapia, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, analiza zachowania do celów
medycznych, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], badania genetyczne do celów medycznych, badania medyczne, badania medyczne w celach
diagnostycznych lub leczenia, badania na obecność alkoholu do celów medycznych, badania optyczne, badania poziomu cholesterolu,
badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące serca, badania
przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe [skriningowe], badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania
psychologiczne, badania rentgenowskie w celach medycznych, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy
stanu zdrowia, badanie leków, alkoholu i dna do celów medycznych,
badanie leków w celach medycznych, badanie na obecność narkotyków w organizmie w zakresie nadużywania środków odurzających,
badanie osobowości do celów psychologicznych, badanie osobowości
[usługi w zakresie zdrowia psychicznego], badanie rozmazu metodą
PAP, badanie słuchu, badanie sprawności fizycznej, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], chirurgia, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, domowa opieka pielęgniarska, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości
medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia
dolegliwości medycznych, doradztwo genetyczne, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo
medyczne w zakresie ciąży, doradztwo psychologiczne, doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w dziedzinie rodzenia, doradztwo w zakresie biorytmów, doradztwo
w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo w zakresie
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób
starszych, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, hydroterapia, informacja medyczna, informacje dotyczące masażu, informacje związane
z krwiodawstwem, interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych,
kliniki, kliniki medyczne, kompilacja raportów medycznych, konsultacje medyczne, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, konsultacje z dziedziny żywienia, kosmetyczne usuwanie laserem
zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera,
kosmetyczny zabieg laserowy skóry, laserowe usuwanie tatuaży, laserowe usuwanie żylaków, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie alergii, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki
odurzające, leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, leczenie
psychologiczne, leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań
kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), masaż, masaż gorącymi
kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy,
masaż tajski, masaż tkanek głębokich, masaże, medyczna pielęgnacja
stóp, medyczne badania osób, monitorowanie pacjentów, muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, nadzór
nad programami redukcji wagi, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, obrazowanie
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rentgenowskie do celów medycznych, ocena kontroli wagi, ochrona
zdrowia, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna
i zdrowotna, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka
zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie terapii
relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych,
opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z osteopatią, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, organizowanie leczenia medycznego, ośrodki zdrowia, osteopatia, pielęgnacja
stóp, pielęgnacja urody dla ludzi, pielęgniarstwo geriatryczne, pilates
terapeutyczny, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów odchudzających, planowanie rodziny, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, pomoc osobom w rzucaniu palenia, poradnictwo
dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, poradnictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychologiczne dla personelu, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo w zakresie
zdrowia publicznego, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady psychologiczne, porady w zakresie farmakologii, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo
w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony
zdrowia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, prowadzenie placówek medycznych, przechowywanie komórek macierzystych, przekłuwanie ciała, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego,
przeprowadzanie diagnozy chorób, przeprowadzanie ocen i badań
psychologicznych, przeprowadzanie testów narkotykowych u osób
ubiegających się o pracę, przeprowadzanie testów psychologicznych
do celów medycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych,
przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych,
przeprowadzanie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych lub
zabronionych substancji wpływających na poprawę wyników, przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, przygotowywanie
profili psychologicznych, przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, psychiatria, psychoterapia, psychoterapia holistyczna, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, sporządzanie raportów psychologicznych, świadczenie pomocy
medycznej, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu płuc, świadczenie usług badań przesiewowych
w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych,
świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, świadczenie
usług w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii,
świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, szpitale,
testy ciążowe, terapia mowy i słuchu, terapia psychologiczna dla małych dzieci, terapia w zakresie rzucenia palenia, terapia zajęciowa i rehabilitacja, testy psychiatryczne, udostępnianie informacji na temat
karmienia piersią, udostępnianie informacji medycznych w zakresie
geriatrii, udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób,
udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie
informacji dotyczących modyfikacji zachowania, udzielanie informacji
dotyczących medycyny, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie
informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji farmaceutycznych, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji
medycznych w zakresie trucizn, udzielanie informacji na temat stomatologii, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego
i żywieniowego, udzielanie informacji o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie infor-
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macji online związanych z zapobieganiem chorobom układu
sercowo-naczyniowego i wylewom, udzielanie informacji pacjentom
w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji w dziedzinie cukrzycy za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji z zakresu
psychologii, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji związanych z leczeniem
przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości, udzielanie
informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji
związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji
żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów
medycznych, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi analiz medycznych związane
z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów,
usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi
analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz
medycznych związanych z leczeniem osób, usługi badań krwi, usługi
badań mammograficznych, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych w zakresie
ciśnienia krwi, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jąder,
usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi badań przesiewowych
w zakresie zapalenia wątroby, usługi badań przesiewowych z zakresu
kolonoskopii, usługi badania cukrzycy, usługi badania korzystania z leków, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych dla osób potrzebujących, usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, usługi dentystyczne, usługi dermatologiczne w zakresie
leczenia chorób skóry, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy],
usługi diagnozy psychologicznej, usługi dietetyków, usługi domowej
opieki zdrowotnej, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody,
usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi
doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie
zdrowia, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów
medycznych, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, usługi
doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych,
usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradcze w zakresie
odchudzania, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze
w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w zakresie laktacji, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze związane z dietą, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa
dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa farmaceutycznego,
usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi farm zdrowia
[medyczne], usługi farmaceutyczne, usługi fizjoterapii, usługi gabinetów odchudzania, usługi ginekologiczne, usługi hydroterapii domowej, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla
pacjentów, usługi informacji medycznej, usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, usługi informacyjne w zakresie opieki
medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
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klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik medycznych,
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia,
usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi kliniki dentystycznej, usługi
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi kurortów [medyczne], usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi laserowej korekty wzroku, usługi leczenia w zakresie
płodności człowieka, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu,
usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze
w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze związane
z odrastaniem włosów, usługi lekarskie, usługi medyczne, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne
dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro, usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała
ludzkiego, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi medyczne w zakresie
badań przesiewowych w dziedzinie bezdechu sennego, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne
w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi medyczne związane z usuwaniem,
leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi medycznych
badań przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi nastawiania kości,
usługi obrazowania medycznego, usługi oceny medycznej, usługi oddawania nasienia ludzkiego, usługi odsysania tłuszczu, usługi okulistyczne, usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi
dziećmi, usługi opieki medycznej, usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], usługi opieki medycznej świadczone przez
kliniki i szpitale, usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi opieki poporodowej dla kobiet, usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki
zdrowotnej, usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem
sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, usługi optometryczne, usługi optyczne, usługi ortodontyczne, usługi pielęgniarskiej
pomocy domowej, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi podologa, usługi położnicze, usługi położnicze [akuszeria], usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi poradnictwa
psychologicznego w zakresie sportu, usługi prywatnych szpitali, usługi przesiewowych badań wzroku, usługi psychiatryczne, usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, usługi refleksologiczne, usługi rentgenowskie, usługi świadczone przez
dietetyków, usługi świadczone przez szpitale, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi techników elektroradiologów, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi testów audiologicznych, usługi transtelefonicznego monitorowania serca, usługi tymczasowej opieki
zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi udostępniania
placówek medycznych, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie audiologii, usługi w zakresie
badań lekarskich, usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie
ocena sprawności fizycznej, usługi w zakresie chiropraktyki, usługi
w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie
kontrolowania wagi, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie
kuracji odchudzających, usługi w zakresie laserowego odmładzania
skóry, usługi w zakresie leczenia uzależnień, usługi w zakresie leczenia
medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie leczenia bezsenności, usługi w zakresie leczenia nałogu palenia,
usługi w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób uzależnionych, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z dna, genetyką i testami genetycznymi, usługi w zakresie nauki
o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia
psychicznego], usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, usługi w zakresie psychologii pracy,
usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, usługi
w zakresie szczepień, usługi w zakresie terapii mowy, usługi w zakresie
terapii zajęciowej, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, usługi
w zakresie testów psychologicznych, usługi w zakresie trwałego usu-
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wania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi
w zakresie wkłuwania się do żył, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi
w zakresie zarządzania stresem, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, usługi zapładniania metodą in vitro, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, uzupełnienie włosów, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami
do celów kosmetycznych, wydawanie raportów medycznych, wykonywanie badań medycznych, wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, wynajem sprzętu do celów medycznych, wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, wynajem
urządzeń medycznych, wypożyczanie instrumentów chirurgicznych,
wypożyczanie instrumentów medycznych, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, wypożyczanie medycznych urządzeń rentgenowskich, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu medycznego
i służącego ochronie zdrowia, wypożyczanie sprzętu szpitalnego, wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała,
zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie leczenia psychologicznego, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki,
zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie
tymczasowej opieki zastępczej, zapewnianie zaplecza medycznego
podczas imprez sportowych.

(111) 326762
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 29
(441) 2019 08 05
(732) EKO-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELIMER
(540)

(210) 500472

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, barwniki, farby, utrwalacze
do farb akwarelowych, farby bakteriobójcze, farby proszkowe, farby
ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom,
farby stosowane w ceramice, farby wodne kazeinowe, farby wodne
klejowe, farby zawierające azbest, rozcieńczalniki do lakierów, lakiery brązujące, barwniki do lakierów, lakiery proszkowe, preparaty
zapobiegające matowieniu, metale w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, metalowe folie dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, mieszanki drukarskie, minia, mleko wapienne,
ognioodporne, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne,
powłoki, powłoki do drewna, powłoki do smołowania papy, powłoki zabezpieczające podwozie pojazdów, powłoki zabezpieczające
przed korozją podwozie pojazdów.
(111) 326763
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Difortan
(540)

(210) 500473

(591) biały, granatowy, czerwony, niebieski
(531) 02.09.25, 24.15.01, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06,
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
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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) 326764
(220) 2019 05 29
(210) 500474
(151) 2019 11 29
(441) 2019 08 05
(732) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EF Embassy Festival
(540)

(591) żółty, czerwony, niebieski, zielony, różowy, biały, granatowy
(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, dystrybucja
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, 41 doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, dostarczenie informacji edukacyjnych,
koncerty muzyczne na żywo, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie koncertów, organizowanie koncertów muzycznych, organizowanie pokazów tanecznych, pokazy na żywo w celach rozrywkowych, pokazy tańca na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, usługi
festiwali muzycznych.

(111) 326765
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Difortan
(540)
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(591) granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(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) 326766
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Difortan
(540)

(210) 500478

(591) granatowy, biały, czerwony
(531) 24.15.01, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01,
29.01.13
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(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) 326767
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 29
(441) 2019 08 05
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 500481

(591) biały, granatowy
(531) 24.15.01, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.06, 29.01.12
(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 przybo-
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rami 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) 326768
(220) 2019 05 29
(210) 500482
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Difortan Silnie skoncentrowany na bólu
(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 lecz-
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niczych, 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) 326769
(220) 2019 05 29
(151) 2019 11 29
(441) 2019 08 05
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(220) 2019 05 30
(441) 2019 07 15

(732) CENTERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) + CenterMed
(540)

(210) 500484

(591) biały, granatowy, czerwony, niebieski
(531) 02.09.25, 24.15.01, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06,
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 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) 326770
(151) 2019 11 07
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(210) 500489

(591) granatowy, niebieski
(531) 24.13.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
placówkami medycznymi, zarządzanie profesjonalne działalnością
gospodarczą w zakresie usług medycznych, franszyza w zakresie
prowadzenia placówek medycznych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich jak: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, medyczne preparaty i materiały
diagnostyczne, aparaty, urządzenia i instrumenty medyczne, odzież
medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli
medycznej, urządzenia do masażu, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne
i do leczenia ran, urządzenia do obrazowania medycznego, sztuczne
organy i implanty, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów, sympozjów, działalność edukacyjna w zakresie
medycyny, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawiania kondycji,
44 usługi w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, analizy medyczne i badania diagnostyczne, badania bakteriologiczne, rehabilitacja, fizjoterapia i fizykoterapia, stomatologia i protetyka, usługi pielęgniarskie i położnicze, prowadzenie hospicjów,
klinik medycznych, lecznic, sanatoriów, szpitali, uzdrowisk domów
opieki dla osób w podeszłym wieku, domów opieki dla osób niepełnosprawnych, poradnictwo psychologiczne, usługi optyczne, usługi
w zakresie chirurgii plastycznej, usługi zapłodnienia metodą in vitro,
rehabilitacja dla osób maltretowanych, salony fryzjerskie i kosmetyczne.
(111) 326771
(220) 2019 05 30
(210) 500490
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TVN 24 GO
(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, gry elektroniczne, 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,
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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. oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu i światowych sieci łącznościowych, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne cyfrowe urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
narzędzia rozwoju oprogramowania do tworzenia oprogramowania
i aplikacji mobilnych, 16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, poradniki, ulotki bloczki do pisania, bloczki
listowe, formularze, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki, papier
do pisania, papier do pakowania, papier w arkuszach, pudełka i pudła
z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoroszyty, zeszyty, etykiety papierowe, kartki wykonane z papieru lub kartonu, kartoniki,
papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, długopisy, linijki, ołówki, taśmy samoprzylepne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 25
odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 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 handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej,
badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach
działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie
informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego,
usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku,
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych
i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów
aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania
programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki,
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui
skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki,
konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki
polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych 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, samochodo-

223

we osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze,
standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy,
torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji intonacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem
wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych,
umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie
informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych
usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie
serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików
w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych
z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu
za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwisów 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, dostarczanie dostępu
do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line
i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu
do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie
elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie. Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące
oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, 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 udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania
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dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(111) 326772
(220) 2019 05 30
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tvn 24 GO
(540)

(210) 500491

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.10, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18
(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, gry elektroniczne, 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, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i światowych sieci łącznościowych, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne cyfrowe urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
narzędzia rozwoju oprogramowania do tworzenia oprogramowania
i aplikacji mobilnych, 16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, poradniki, ulotki bloczki do pisania, bloczki listowe, formularze, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki,
papier do pisania, papier do pakowania, papier w arkuszach, pudełka
i pudła z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoroszyty, zeszyty, etykiety papierowe, kartki wykonane z papieru lub kartonu,
kartoniki, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, długopisy, linijki, ołówki, taśmy samoprzylepne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 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
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reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania
opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz
sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych,
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier
komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych,
odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem
sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych
zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych,
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki,
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych 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, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi
telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta
do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej

Nr 4/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie
dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwisów 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, dostarczanie dostępu
do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line
i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu
do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usług automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie
elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie. Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące
oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, 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 udostępniania
czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów
internetowych.

(111) 326773
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(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
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(540) tvn 24 GO
(540)

(210) 500492

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 26.01.04, 26.01.10, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(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 przystoso-
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wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, 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, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i światowych sieci łącznościowych, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne cyfrowe urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
narzędzia rozwoju oprogramowania do tworzenia oprogramowania
i aplikacji mobilnych, 16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, poradniki, ulotki bloczki do pisania, bloczki
listowe, formularze, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki, papier
do pisania, papier do pakowania, papier w arkuszach, pudełka i pudła z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoroszyty, zeszyty,
etykiety papierowe, kartki wykonane z papieru lub kartonu, kartoniki, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych,
materiały piśmienne, długopisy, linijki, ołówki, taśmy samoprzylepne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 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 handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz
sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych,
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier
komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych,
odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem
sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych
zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewi-
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zji 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, blu5:y, 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, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi
telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta
do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej
rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie
dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwisów 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, dostarczanie dostępu
do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line
i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu
do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych,
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imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie
elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące
oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, 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 udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania
dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.
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(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18, 26.01.17, 26.01.10, 26.01.04
(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, gry elektroniczne, 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, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednic-
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twem Internetu i światowych sieci łącznościowych, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne cyfrowe urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
narzędzia rozwoju oprogramowania do tworzenia oprogramowania
i aplikacji mobilnych, 16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, poradniki, ulotki bloczki do pisania, bloczki
listowe, formularze, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki, papier
do pisania, papier do pakowania, papier w arkuszach, pudełka i pudła z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoroszyty, zeszyty,
etykiety papierowe, kartki wykonane z papieru lub kartonu, kartoniki, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych,
materiały piśmienne, długopisy, linijki, ołówki, taśmy samoprzylepne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 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 handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz
sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych,
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier
komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych,
odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem
sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych
zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych,
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane
na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki,
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych 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, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych,
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reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi
telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta
do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej
rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie
dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwisów 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, dostarczanie dostępu
do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line
i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu
do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usług automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie
elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące
oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, 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 udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu
do serwerów Internetowych.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tvn 24 GO
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 26.01.04, 26.01.10, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(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, gry elektroniczne, 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, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i światowych sieci łącznościowych, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne cyfrowe urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia rozwoju oprogramowania do tworzenia
oprogramowania i aplikacji mobilnych, 16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, poradniki, ulotki bloczki do pisania, bloczki listowe, formularze, naklejki, notesy, obwoluty
na luźne kartki, papier do pisania, papier do pakowania, papier w arkuszach, pudełka i pudła z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoroszyty, zeszyty, etykiety papierowe, kartki wykonane z papieru lub kartonu, kartoniki, papeterie, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, długopisy, linijki, ołówki,
taśmy samoprzylepne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 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 handlowych/reklamowych,
usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy,
udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej,
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów
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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, elektryczne] 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, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej:
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji
od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu
telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które
mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty
elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych
www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym
w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbio-
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ru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
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,
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji Interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej
zawarte w tej klasie, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi transmisji wideo
na żądanie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte
w tej klasie, 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 udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania
dostępu do serwerów internetowych.

(111) 326776
(220) 2019 05 30
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) SIEWIERSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASEMBLO
(540)

(210) 500502

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 326777
(220) 2019 05 30
(210) 500504
(151) 2019 11 06
(441) 2019 07 15
(732) WITCZAK JACEK GASTRO SERWIS, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olej To i zadbaj o zdrowie
(540)

(591) szary, zielony, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 05.03.15, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, oleje do użytku w gotowaniu
artykułów spożywczych, 30 mąka, mieszanki chlebowe, płatki zbożowe, kawa, kakao, herbata, produkty zbożowe, ryż, musztarda, ocet,
przyprawy.

(111) 326778
(220) 2019 05 30
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) POCIĄG TOMASZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBAB POD 13 OSTRE ZAWODY
(540)

(210) 500511

(591) biały, czarny, ciemnopomarańczowy, czerwony, zielony
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie konkursów.
(111) 326779
(220) 2019 05 30
(210) 500522
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) MICHALSKI ŁUKASZ, NYKIEL RAFAŁ NOVA THERM SPÓŁKA
CYWILNA, Lubinicko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVA THERM URZĄDZENIA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ METALI
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 27.05.17, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 11 piece do obróbki cieplnej, piece do obróbki cieplnej
metali, piece elektryczne do obróbki cieplnej, piece wgłębne do obróbki cieplnej wlewków, piece przemysłowe, piece odlewnicze, piece
podgrzewające, piece ogniotrwałe, piece grzewcze wielkie piece, piece przelotowe, zespoły pieców, piece do wytapiania, piece do użytku
przemysłowego, piece do topienia metali, piece do odzysku złomu,
piece do topienia złomu, piece do odzyskiwania metali, piece do dekontaminacji metali, piece do dekontaminacji złomu, piece do wstępnego ogrzewania ładunków, piece wgłębne do celów przemysłowych,
piece elektryczne do celów metalurgicznych, piece grzewcze do celów przemysłowych, piece do topienia do celów przemysłowych,
piece do zdejmowania powłok z metali, piece do usuwania powłok
ze złomu, gazowe piece kombinowane do użytku przy produkcji stali, komorowy piec z pokrywą piece komorowe wyposażone w kadź
hartowniczą, komory filtracyjne do roztopionego metalu, komory
spalania, piece wysokopróżniowe, piece grzewcze przemysłowe, piece do cynowania, piece muflowe, urządzenia wspomagające do pieców, akcesoria do pieców, paleniska podsuwowe do użytku z piecami
przemysłowymi, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa pieców przemysłowych, maszyn przemysłowych, pieców do obróbki cieplnej metali,
pieców do obróbki cieplnej metali, części zamiennych do urządzeń
do obróbki cieplnej metali, 37 budowa pieców przemysłowych, instalacja pieców przemysłowych, instalowanie pieców do wytapiania,
instalowanie i naprawy pieców, naprawa lub konserwacja pieców
przemysłowych, ustawianie pieców, udzielanie informacji związanych
z naprawą i konserwacją pieców, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją pieców przemysłowych, montaż maszyn
do obróbki cieplnej metali, montaż pieców do obróbki cieplnej metali,
serwis maszyn do obróbki cieplnej metali, serwis pieców do obróbki
cieplnej metali, modernizacja urządzeń do obróbki cieplnej metali,
42 usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie przemysłowego projektowania
technicznego, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi
zarządzania projektami inżynieryjnymi, usługi w zakresie wspomaga-

230

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nego komputerem projektowania technicznego, usługi inżynieryjne
w zakresie projektowania maszyn do obróbki cieplnej metali, usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania pieców do obróbki cieplnej
metali, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne, doradztwo
technologiczne, doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
doradztwo w zakresie opracowywania produktów, doradztwo w zakresie zapewniania jakości, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, usługi w zakresie doradztwa technicznego, doradztwo w zakresie
projektowania konstrukcyjnego.

(111) 326780
(220) 2019 05 30
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) BLANKED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) betmove
(540)

(210) 500525

(591) czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 35 usługi porównywania cen, świadczenie usług porównania cen online, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, reklamy online, usługi reklamowe i marketingowe online, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online,
reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, usługi przetwarzania danych
w trybie online, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami
stron internetowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach
internetowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, zamieszczanie ogłoszeń dla
osób trzecich, reklama w Internecie dla osób trzecich, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, usługi internetowych
porównywarek w zakresie zakładów bukmacherskich, 38 cyfrowa
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji komunikacyjnych, elektroniczna transmisja wiadomości i danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych,
komunikacja przez sieci elektroniczne, komunikacja w celu wymiany
danych w formie elektronicznej, komunikacja za pomocą środków
elektronicznych, konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, odbieranie i transmisja wiadomości, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie danych za pośrednictwem
środków elektronicznych, przesyłanie wiadomości, transfer cyfrowy
danych, transmisja danych na rzecz osób trzecich, transmisja danych,
wiadomości i informacji, transmisja i odbiór informacji z baz danych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja informacji
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych transmisja informacji za pośrednictwem transferu danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja wiadomości i aktualności, transmisja
wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci
łącznościowych, udzielanie informacji w zakresie komunikacji, usługi
gromadzenia i przesyłania wiadomości, usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną usługi komunikacyjne za pośrednictwem
środków elektronicznych, usługi przesyłania wiadomości, usługi przesyłu danych, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu
danych i elektronicznych baz danych, zapewnianie dostępu do witryn
internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie,
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zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób
trzecich.

(111) 326781
(220) 2019 05 30
(210) 500533
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 15
(732) NOTEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOAIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOTEME
(510), (511) 16 notesy.
(111) 326782
(220) 2019 05 30
(210) 500538
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 15
(732) DROZDOWSKA JOANNA FIREMAN LEAGUE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIREMAN LEAGUE 2011
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, żółty, pomarańczowy, brązowy,
beżowy
(531) 01.15.05, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 komiksy, 18 torebki, portmonetki i portfele, torby, saszetki biodrowe, torebki na biodra, torebki do noszenia przy pasku,
plecaki, 25 odzież, odzież skórzana, paski, obuwie, skarpetki, bielizna, akcesoria na szyję, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów,
artykuły do upinania włosów, sprzączki do ubrań, dekoracyjne akcesoria do włosów.
(111) 326783
(220) 2019 05 30
(210) 500540
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 22
(732) NICRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radlin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NICRE
(510), (511) 20 pojemniki opakowaniowe wykonane z tworzyw
sztucznych, przenośne zbiorniki na wodę [pojemniki] z tworzyw
sztucznych, giętkie pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania płynów, pojemniki z tworzyw sztucznych na leki do użytku handlowego, tacki z tworzyw sztucznych [pojemniki] używane
do pakowania żywności, pojemniki z tworzyw sztucznych do użytku
w branży agrochemicznej, kształtowane termicznie pojemniki z tworzyw sztucznych [inne niż do użytku domowego lub kuchennego],
pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki na jajka [opakowania] z tworzyw sztucznych, pojemniki cylindryczne z tworzyw sztucznych
do pakowania, tuby z tworzyw sztucznych do zniczy oraz podstawki i kapturki z tworzyw sztucznych do zniczy szklanych, pojemniki,
zamknięcia i uchwyty do nich z tworzyw sztucznych, elastyczne
pojemniki z tworzyw sztucznych do transportu płynów, pojemniki
wielofunkcyjne [z tworzyw sztucznych i nie do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki modułowe [z tworzyw sztucznych
i nie do użytku domowego bądź kuchennego], pojemniki z tworzyw
sztucznych do przechowywania [inne niż do użytku domowego
lub kuchennego], pojemniki z tworzyw sztucznych na ciecze [inne
niż do użytku domowego lub kuchennego], kanistry z tworzyw
sztucznych, 21 pojemniki kuchenne z tworzyw sztucznych, pojem-
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niki na jajka z tworzyw sztucznych, do użytku domowego, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności dla zwierząt
domowych, wiadra z tworzyw sztucznych, pojemniki z tworzyw
sztucznych na lód, pojemniki z tworzyw sztucznych do napojów,
pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania żywności,
pojemniki z tworzyw sztucznych na śmieci i odpadki, pojemniki kuchenne z tworzyw sztucznych na tłuszcz, puste, pojemniki z tworzyw
sztucznych na karmę dla ptaków, pojemniki z tworzyw sztucznych
na żywność dla zwierząt domowych, uniwersalne przenośne pojemniki z tworzyw sztucznych do użytku domowego, pojemniki z tworzyw sztucznych na nieczystości dla zwierząt domowych, pojemniki
z tworzyw sztucznych przystosowane do przechowywania przyborów toaletowych, pojemniki z tworzyw sztucznych do użytku domowego lub kuchennego, butelki z plastiku, 40 obróbka i recykling
opakowań, przetwarzanie tworzyw sztucznych, wytwarzanie opakowań z tworzyw sztucznych, 42 projektowanie opakowań z tworzyw
sztucznych na rzecz osób trzecich.

(111) 326784
(220) 2019 05 31
(210) 500543
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI EVEREST,
Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Raubritter Gorzałka Zbójnicka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), cydr.
(111) 326785
(220) 2019 05 31
(210) 500544
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI EVEREST,
Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUDETIA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), cydr.
(111) 326786
(220) 2019 05 31
(210) 500546
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) maxilobil
(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, gum, lizaków.
(111) 326787
(220) 2019 05 31
(210) 500549
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) TAHEEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Michałowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zioła Bieszczadzkie Pozyskiwane ze stanu naturalnego
(540)
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(510), (511) 29 susz owocowy, 30 herbaty ziołowe, przetworzone
zioła pojedyncze, przetworzone mieszanki ziołowe, przetworzone
mieszanki ziołowo-owocowe.

(111) 326788
(220) 2019 05 31
(210) 500550
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) MIZIOŁEK NATALIA NUBEE, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NUBEE
(510), (511) 25 bluzy, wierzchnia odzież damska, tuniki, sukienki,
płaszcze, longsleeve’y i koszulki, akcesoria odzieżowe, 35 promocja
i reklama sprzedaży odzieży i akcesoriów odzieżowych w Internecie
(usługa sprzedaży odzieży), 42 usługa projektowania odzieży i akcesoriów odzieżowych.
(111) 326789
(220) 2019 05 31
(210) 500554
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 08
(732) GODLEWSKA TERESA TED KRAWIECTWO I SPRZEDAŻ,
Kałuszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T.E.D. DEKOR
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.05, 24.17.02
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, 24 wyroby tekstylne,
25 odzież i obuwie, 26 hafty, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego odzieży i obuwia, usługi handlu detalicznego i hurtowego
haftów, usługi handlu detalicznego i hurtowego wyrobów tekstylnych, usługi handlu detalicznego i hurtowego akcesoriów i części
samochodowych, 42 projektowanie graficzne.
(111) 326790
(220) 2019 05 31
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 15
(732) KRUPKA WŁADYSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kapitan Żbik
(510), (511) 16 komiksy.

(210) 500558

(111) 326791
(220) 2019 05 31
(210) 500560
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 08
(732) MIPAMA E. Z. SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA, Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T HOTEL TERMALNY UNIEJÓW
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.11, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 43 usługi hotelowe.

(591) żółty, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14

(111) 326792
(220) 2019 05 31
(210) 500566
(151) 2019 11 29
(441) 2019 08 05
(732) SZADKOWSKI MAREK GLOBAL-COSMETICS, Mszczonów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane
do celów medycznych, suplementy diety dla ludzi.

(540) GC GLOBAL COSMETICS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, perfumy w postaci stałej, perfumy w płynie,
ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty perfum, mydło perfumowane, mydła perfumowane, perfumowane mydła, kremy perfumowane, saszetki perfumowane, chusteczki perfumowane, woda
perfumowana, perfumowane saszetki, talk perfumowany, produkty
perfumeryjne, preparaty perfumeryjne, aromaty do perfum, perfumowane wody toaletowe, syntetyczne produkty perfumeryjne,
bursztyn [wyroby perfumeryjne], jonony [wyroby perfumeryjne],
piżmo [wyroby perfumeryjne], waniliowe środki perfumeryjne,
naturalne środki perfumeryjne, geraniol do perfumowania, bazy
do perfum kwiatowych, olejki naturalne do perfum, preparaty
do odymiania [perfumy], perfumy do zastosowań przemysłowych,
perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], produkty do perfumowania pomieszczeń, wanilina syntetyczna [artykuły perfumeryjne], środki perfumeryjne i zapachowe, poduszki wypełnione
substancjami perfumowanymi, poduszki nasączone substancjami
perfumowanymi, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, olejki
do celów perfumeryjnych, mięta do wyrobów perfumeryjnych, dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, perfumowane
balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane kosmetyki
w aerozolu do ciała, perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], perfumowane płyny pielęgnacyjne do ciała, olejki perfumowane
do pielęgnacji skóry, perfumy o zapachu drewna cedrowego, olejki
do perfum i zapachów, zapachy, olejki zapachowe, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe, drewno zapachowe, zapachowe woski,
pokojowe spraye zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, pojemniki z substancjami zapachowymi, woda zapachowa do bielizny,
środki zapachowe do samochodów, preparaty zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe do bielizny, rozpylacze zapachowe
do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, środki
zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze [zapachowe], substancje aromatyczne do zapachów, środki zapachowe
do celów domowych, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy
podgrzewaniu, wkłady do elektrycznych dozowników zapachów
do pomieszczeń, wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, 4 świece perfumowane, świece zapachowe,
35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych,
usługi marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi sklepów detalicznych online
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami zapachowymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, rozpowszechnianie (dystrybucja próbek), wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży (dla osób trzecich), promowanie towarów, działalność marketingowa dostosowana do sklepów samoobsługowych,
usługi dostarczania informacji handlowych na rzecz osób trzecich,
na temat produktów toaletowych, perfum, produktów kosmetycznych, prezentacja produktów za pomocą wszystkich środków komunikacji, w celu sprzedaży detalicznej produktów toaletowych, perfum, produktów kosmetycznych, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi pośrednictwa handlowego (pośrednictwo handlowe).
(111) 326793
(220) 2019 05 31
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 15
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) DENOFIX
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(210) 500577

(111) 326794
(220) 2019 05 31
(210) 500579
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 15
(732) HS-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ETUO
(510), (511) 9 etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui
typu flip cover do smartfonów, etui z klapką do telefonów komórkowych, skórzane etui na telefony komórkowe, futerały na telefony,
futerały na tablety, 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 telefony [specjalnie dopasowane], etui do tabletów, pokrowce z klapką do tabletów, pokrowce do tabletów, pokrowce na smartfony, skórzane pokrowce na smartfony, wodoodporne
pokrowce na smartfony, pokrowce na słuchawki telefoniczne, ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, folie ochronne dostosowane do smartfonów, ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła
hartowanego, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie
folii, karty pamięciowe, karty pamięci SD, uchwyty do korzystania
z telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, uchwyty na tablety przystosowane
do użytku w samochodach, uchwyty przystosowane do telefonów
komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów, rysiki z końcówkami przewodzącymi do urządzeń z ekranami dotykowymi,
rysiki elektroniczne, adaptery telefoniczne, adaptery USB, adaptery
do łączenia urządzeń medialnych, przejściówki [adaptery] podróżne do wtyczek elektrycznych, adaptery kart typu flash, adaptery
do słuchawek, słuchawki, słuchawki telefoniczne, bezprzewodowe
zestawy słuchawkowe do smartfonów, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowymi, ładowarki,
ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki do telefonów komórkowych, ładowarki do smartfonów, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach,
ładowarki USB, ładowarki do baterii do tabletów, bezprzewodowe
podkładki ładujące do smartfonów, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, głośniki, głośniki do telefonów komórkowych,
głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, przewody USB
do telefonów komórkowych, kable USB, banki energii, stacje dokujące, stacje dokujące do tabletów, stacje dokujące do telefonów komórkowych, stojaki przystosowane do tabletów, stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie)
(monopody ręczne), kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, zasilacze do smartfonów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/
lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui
typu flip cover do smartfonów, etui z klapką do telefonów komórkowych, skórzane etui na telefony komórkowe, futerały na telefony,
futerały na tablety, 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 telefony [specjalnie dopasowane], etui do tabletów, pokrowce z klapką do tabletów, pokrowce do tabletów, pokrowce na smartfony, skórzane pokrowce na smartfony, wodoodporne
pokrowce na smartfony, pokrowce na słuchawki telefoniczne, ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, folie ochronne dostosowane do smartfonów, ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła
hartowanego, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie
folii, karty pamięciowe, karty pamięci SD, uchwyty do korzystania
z telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, uchwyty na tablety przystosowane
do użytku w samochodach, uchwyty przystosowane do telefonów
komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów, rysiki z końcówkami przewodzącymi do urządzeń z ekranami dotykowymi,
rysiki elektroniczne, adaptery telefoniczne, adaptery USB, adaptery
do łączenia urządzeń medialnych, przejściówki [adaptery] podróżne do wtyczek elektrycznych, adaptery kart typu flash, adaptery
do słuchawek, słuchawki, słuchawki telefoniczne, bezprzewodowe
zestawy słuchawkowe do smartfonów, bezprzewodowe zestawy słu-

Nr 4/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

chawkowe do zastosowania z telefonami komórkowymi, ładowarki,
ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki do telefonów komórkowych, ładowarki do smartfonów, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach,
ładowarki USB, ładowarki do baterii do tabletów, bezprzewodowe
podkładki ładujące do smartfonów, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, głośniki, głośniki do telefonów komórkowych,
głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, przewody USB
do telefonów komórkowych, kable USB, banki energii, stacje dokujące, stacje dokujące do tabletów, stacje dokujące do telefonów komórkowych, stojaki przystosowane do tabletów, stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie)
(monopody ręczne), kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, zasilacze do smartfonów.

(111) 326795
(220) 2019 05 31
(210) 500584
(151) 2019 11 19
(441) 2019 08 05
(732) ARTISANAL TAPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTISANAL TAPAS
(540)

(591) ciemnobrązowy, ciemnożółty
(531) 01.01.02, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane mięso, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, jaja, mleko, produkty serowarskie, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kiełbasy, szynka, chorizo-kiełbasa hiszpańska, salami, mortadela,
bekon, kaszanka, schab wieprzowy, mięso i wędliny, pasztet, pasztet
z wątróbki, pasztet warzywny, gotowe dania składające się głównie
z wieprzowiny, mięsa, ryby, drobiu, dziczyzny, warzyw, gotowanych
jajek i bulionu (oden).
(111) 326796
(220) 2019 05 31
(210) 500585
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) KMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL GRAND FERDYNAND DOWNTOWN RZESZÓW
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.01.05
(510), (511) 41 administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, doradztwo w zakresie szkoleń, organizacja seminariów, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie
gal, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konferencji, wystaw i kon-
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kursów, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez
kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie
imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie imprez sportowych
na żywo, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie kursów, prowadzenie seminariów i kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja kalendarzy,
udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, usługi
doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze w zakresie szkoleń, 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe,
biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, domy turystyczne, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, hostele (schroniska), herbaciarnie,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja
hotelowa, informacja o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufety],
kawiarnia, koktajlbary, obsługa zakwaterowania członków organizacji, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, motele, lodziarnie, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji,
oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów
pobytowych, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowanie
zakwaterowania wakacyjnego, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe,
pensjonaty, domy gościnne, przygotowywanie posiłków i napojów,
puby, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, rezerwacja hotelowa na rzecz osób
trzecich, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja pokoi, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja stolików
w restauracjach, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja
zakwaterowania dla turystów, rezerwacja zakwaterowania na rzecz
podróżnych, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego
za pośrednictwem internetu, rezerwacje hotelowe, serwowanie jedzenia i napojów, snack-bary, świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych
w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, stołówki,
świadczenie usług przez hotele i motele, świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, tymczasowe zakwaterowanie,
tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne
okazje, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń
na posiedzenia, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, udzielanie informacji dotyczących
rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, udzielanie informacji w zakresie ho-
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teli, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, usługi barów i restauracji, usługi
barów kawowych, usługi barów piwnych, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi barowe, usługi
hosteli dla turystów, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, usługi kateringowe, usługi
kawiarni, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi
koktajlbarów, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi
ogródków piwnych, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji zakwaterowania
[time share], usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi snack-barów,
usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie bankietów,
usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie restauracji
[brasserie], usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zakwaterowania, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie pokoi,
wynajmowanie kwater, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, zapewnianie zakwaterowania w hotelach,
zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.

(111) 326797
(220) 2019 05 31
(210) 500587
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) ZWOLSKA URSZULA OKULARIS, Ciechocinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKULARIS
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.06, 26.04.04, 26.04.01,
26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 9 okulary, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, ochronne okulary, okulary korekcyjne, okulary optyczne, okulary przeciwsłoneczne, okulary polaryzacyjne, okulary do czytania,
okulary dla dzieci, okulary pływackie, okulary antyrefleksyjne, okulary do rowerzystów, okulary powiększające, okulary do uprawiania
sportu, przeciwsłoneczne okulary na receptę, pojemniczki do soczewek kontaktowych, pojemniczki na szkła kontaktowe, półfabrykaty
soczewek, półfabrykaty do soczewek kontaktowych, gogle korekcyjne do pływania, soczewki do okularów, soczewki optyczne, soczewki powiększające, szklane soczewki optyczne, soczewki z tworzywa sztucznego, soczewki okularów słonecznych, soczewki [szkła]
optyczne, soczewki antyrefleksyjne, soczewki korekcyjne [optyka],
soczewki optyczne do okularów słonecznych, zapasowe soczewki do okularów, szkła kontaktowe, szkło optyczne, szkła okularowe
pokryte powłoką antyrefleksyjną, kolorowe szkła kontaktowe, szkła
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, urządzenia i przyrządy optyczne, artykuły optyczne, futerały na urządzenia optyczne, futerały na okulary,
futerały na okulary słoneczne, łańcuszki do okularów i do okularów
przeciwsłonecznych, etui na okulary, etui na okulary dziecięce, etui
na okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary słoneczne, etui na akcesoria optyczne, mostki do okularów przeciwsłonecznych, osłony
boczne do okularów, osłony do okularów, oprawki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów słonecznych, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki
do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki
do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem
sztucznym, paski do okularów przeciwsłonecznych, noski do okularów, smycze do okularów, sznurki do okularów, sznurki do okularów
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przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, uchwyty do okularów, zauszniki do okularów, zauszniki
do okularów przeciwsłonecznych, lupy [optyka], woreczki na okulary, części do okularów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących towarów:
okulary, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, ochronne okulary, okulary korekcyjne, okulary optyczne, okulary przeciwsłoneczne, okulary polaryzacyjne, okulary do czytania, okulary dla
dzieci, okulary pływackie, okulary antyrefleksyjne, okulary do rowerzystów, okulary powiększające, okulary do uprawiania sportu, przeciwsłoneczne okulary na receptę, pojemniczki do soczewek kontaktowych, pojemniczki na szkła kontaktowe, półfabrykaty soczewek,
półfabrykaty do soczewek kontaktowych, gogle korekcyjne do pływania, soczewki do okularów, soczewki optyczne, soczewki powiększające, szklane soczewki optyczne, soczewki z tworzywa sztucznego, soczewki okularów słonecznych, soczewki [szkła] optyczne,
soczewki antyrefleksyjne, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki
optyczne do okularów słonecznych, zapasowe soczewki do okularów, szkła kontaktowe, szkło optyczne, szkła okularowe pokryte
powłoką antyrefleksyjną, kolorowe szkła kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia i przyrządy optyczne, artykuły optyczne, futerały na urządzenia optyczne, futerały na okulary, futerały
na okulary słoneczne, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary, etui na okulary dziecięce, etui na okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary słoneczne, etui na akcesoria
optyczne, mostki do okularów przeciwsłonecznych, osłony boczne
do okularów, osłony do okularów, oprawki do okularów i okularów
przeciwsłonecznych, oprawki do okularów słonecznych, oprawki
okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki do okularów
wykonane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki do okularów
wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym,
paski do okularów przeciwsłonecznych, noski do okularów, smycze
do okularów, sznurki do okularów, sznurki do okularów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych,
uchwyty do okularów, zauszniki do okularów, zauszniki do okularów przeciwsłonecznych, lupy [optyka], woreczki na okulary, części
do okularów, roztwory do czyszczenia szkieł okularów, roztwory
nawilżające do soczewek kontaktowych, roztwory do dezynfekcji
soczewek kontaktowych, ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, chusteczki do czyszczenia okularów
[szmatki], usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody,
usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
44 usługi optyczne, usługi okulistyczne, usługi optometryczne,
usługi przesiewowych badań wzroku, badania przesiewowe, usługi
badania wzroku [zakłady optyczne], usługi informacyjne dotyczące
soczewek kontaktowych, badania optyczne, dopasowywanie soczewek optycznych, dopasowywanie soczewek kontaktowych, dopasowywanie okularów.

(111) 326798
(220) 2019 06 01
(151) 2019 11 19
(441) 2019 08 05
(732) MRÓZ ARKADIUSZ CLIP, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) creo
(540)

(210) 500589

(591) fioletowy, biały
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 materiały izolacyjne z tworzywa sztucznego, folia
laminowana do nakładania na podłoże, folia z tworzyw sztucznych
do celów izolacyjnych, papier izolacyjny, tworzywa sztuczne półprzetworzone, folie z tworzyw sztucznych, półprodukty z tworzyw
sztucznych, arkusze tworzyw sztucznych powlekane substancjami
klejącymi, materiały izolacyjne wykonane z tworzyw sztucznych,
materiały izolacyjne produkowane z tworzyw sztucznych, materiały
z tworzyw sztucznych w formie folii, materiały z tworzyw sztucznych
w formie arkuszy, materiały z tworzyw sztucznych w postaci pasków,
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arkusze z tworzyw sztucznych do stosowania w produkcji, laminowane arkusze z tworzyw sztucznych do użytku w produkcji, tworzywa
sztuczne w formie wytłaczanej do użytku w produkcji, folie z tworzyw sztucznych do wypełniania i wyściełania, folia silikonowana,
papier silikonowany, folia antyadhezyjna, papier antyadhezyjny .

(111) 326799
(220) 2019 06 01
(151) 2019 11 19
(441) 2019 08 05
(732) BABSKA MAGDALENA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRYSTALLOVE
(540)

(210) 500590

(591) złoty
(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie półszlachetne.
(111) 326800
(220) 2019 06 01
(151) 2019 11 19
(441) 2019 08 05
(732) MRÓZ ARKADIUSZ CLIP, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLC LOGISTIC
(540)

(210) 500591

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem budynków, dzierżawa biur, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem mieszkań, wynajem lokali, 39 usługi magazynowe, wynajmowanie magazynów,
wynajmowanie hal.
(111) 326801
(220) 2019 06 03
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Diament Doskonały W.KRUK
(510), (511) 14 biżuteria, 35 reklama biżuterii.

(210) 500624

(111) 326802
(220) 2019 06 03
(151) 2019 11 29
(441) 2019 08 05
(732) TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHPLAST
(540)

(210) 500625

(591) niebieski, czarny
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 zamknięcia metalowe, armatura metalowa do przewodów do sprężonego powietrza, metale nieszlachetne i ich stopy,
metalowe materiały budowlane, przenośne budynki metalowe, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, materiały metalowe do budowy linii kolejowych, metalowe materiały w postaci
płyt, metalowe materiały konstrukcyjne ogniotrwałe, budowlane
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materiały metalowe, nieelektryczne kable żelazne, metalowe kable
nieelektryczne, kable z metali nieszlachetnych (nieelektryczne), nieelektryczne druty żelazne, nieelektryczne druty jednowłóknowe,
drobne wyroby żelazne do budynków, artykuły metalowe do użytku
w budownictwie, artykuły metalowe do pakowania, owijania i wiązania, rury i rurki metalowe, sejfy, rudy z metali, zbiorniki metalowe, kurki do beczek metalowe, metalowe krany do beczek do piwa,
złączki rurowe metalowe, króćce metalowe, konstrukcyjne metalowe
złączki połączeniowe, metalowe złączki kablowe, osprzęt do rur metalowy, zbiorniki metalowe, metalowe zbiorniki do przechowywania
skroplonych gazów, zbiorniki metalowe do transportu gazów sprężonych, zamknięcia metalowe, metalowe zamknięcia do pojemników, zamknięcia zabezpieczające z metalu, zamknięcia do butelek
metalowe, nakrętki, sworznie i zamknięcia z metalu, metalowe rury
odpływowe, dysze, końcówki wylotowe z metalu, kanały metalowe do ukrywania rur wodociągowych, kanały metalowe na rury
wentylacyjne, uliczne kanały ściekowe metalowe, metalowe kanały
drenażowe, metalowe kanały odprowadzające, metalowe kanały
odpływowe, metalowe kanały odwadniające, metalowe kanały wentylacyjne, śluzy metalowe, metalowe kanały przelewowe, metalowe
kanały ściekowe, kanały metalowe, opakowania blaszane, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję, elementy
metalowe w postaci rozgałęźników rurowych, metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, zaciski metalowe, metalowe
zaciski węży, śruby metalowe, metalowe śruby mocujące, metalowe
śruby do łączenia przewodów, 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i dydaktyczne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przekształcania, gromadzenia, regulowania lub kontrolowania
elektryczności, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, automatyczne maszyny sprzedające dozujące, mechanizmy do aparatów
uruchamianych żetonami, kasy rejestrujące, maszyny liczące i sortujące monety, automatyczne maszyny liczące i sortujące monety,
karty interfejsowe do urządzeń przetwarzających dane, komputery,
urządzenia do gaszenia ognia, aparaty do nurkowania, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, fajki z ustnikiem do oddychania
pod wodą, 11 krany, zamknięcia niemetalowe, śruby niemetalowe,
armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura
regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura do pieców, ciśnieniowe zbiorniki wody,
zbiorniki ciśnieniowe do wody, zawory bezpieczeństwa do wodociągów, zawory bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, zbiorniki na wodę, ciśnieniowe zbiorniki
wody, zbiorniki wody pod ciśnieniem, instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne,
instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, 17 guma, gutaperka, azbest,
mika, surowiec lub półprodukt, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej do użytku w produkcji, materiały do pakowania, materiały
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów gazowych, elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów płynnych, króćce niemetalowe, niemetalowe złączki do rur, połączenia rurowe niemetalowe,
niemetalowe złączki do wieży strażackich, niemetalowe połączenia
rurowe części sztywnych instalacji wodociągowych, gumowe złączki
do połączeń splatanych kabli nieelektrycznych, 20 obręcze do beczek niemetalowe, meble, lustra, ramki na obrazy i fotografie, towary
(nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, rotangu, wiklin, rogu,
kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej i surogatów tych wszystkich materiałów lub z tworzyw
sztucznych, pojemniki niemetalowe na paliwa i gazy, palety transportowe niemetalowe, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych,
śruby niemetalowe, niemetalowe śruby mocujące, śruby dociskowe niemetalowe, zamknięcia do pojemników, zamknięcia do butelek niemetalowe, niemetalowe zamknięcia do butelek, zamknięcia
do pojemników niemetalowe, niemetalowe zamknięcia do rur, zamknięcia do pojemników wykonane z tworzyw sztucznych, tablice
identyfikacyjne, 40 obróbka materiałów, frezowanie, galwanizacja,
grawerowanie, impregnacja ognioodporna tkanin, kowalstwo, hartowanie metali, odlewanie i obróbka metali, powlekanie metalu,

236

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

recykling odpadów z tworzyw sztucznych i metali, obróbka materiałów a zwłaszcza spawanie, lutowanie, szlifowanie, wulkanizacja.

(111) 326803
(220) 2019 06 03
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Perfect Diamond by W.KRUK
(510), (511) 14 biżuteria, 35 reklama biżuterii.

(210) 500628

(111) 326804
(220) 2019 06 03
(210) 500631
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) PROTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROTIM
(510), (511) 7 urządzenia do przenoszenia i transportu, roboty przemysłowe, pakowarki, instalacje do pakowania, przenośniki i pasy
do przenośników, maszyny paletujące, urządzenia formujące i pakujące, windy i podnośniki, maszyny podające tace na linie, mechanizmy
otwierające i zamykające, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy,
dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, maszyny do produkcji
kartonów, maszyny do produkcji pudeł kartonowych, manipulatory
[maszyny] do użytku przemysłowego, manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające,
ostrzące i do obróbki powierzchni, młyny i rozdrabniarki, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, maszyny
i przyrządy do spawania i lutowania, urządzenia filtrujące, separujące
i wirówki, maszyny powlekające, sortowniki odpadów, maszyny drukujące i zszywające, maszyny do szycia do wyrobów włókienniczych
i skóry, obrabiarki, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, maszyny i urządzenia do przetwarzania
tytoniu, chemii przemysłowej, 9 roboty laboratoryjne, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną
inteligencję, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia
dydaktyczne i symulatory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki
za pomocą energii elektrycznej, 35 usługi sprzedaży następujących
towarów: urządzenia do przenoszenia i transportu, roboty przemysłowe, pakowarki, instalacje do pakowania, przenośniki i pasy do przenośników, maszyny paletujące, urządzenia formujące i pakujące, windy
i podnośniki, maszyny podające tace na linie, mechanizmy otwierające
i zamykające, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze oraz do robót ziemnych, maszyny budowlane oraz dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy,
dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, maszyny do produkcji
kartonów, maszyny do produkcji pudeł kartonowych, manipulatory
[maszyny] do użytku przemysłowego, manipulatory [ramiona] robotyczne do celów przemysłowych, urządzenia zamiatające i czyszczące
oraz myjące i piorące, maszyny oraz urządzenia tnące i wiercące jak też
ścierające i ostrzące oraz do obróbki powierzchni, młyny i rozdrabniarki, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny i obrabiarki oraz
narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, urządzenia do mocowania i łączenia, maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, urządzenia filtrujące oraz separujące i wirówki, maszyny powlekające, sortowniki odpadów, maszyny drukujące i zszywające, maszyny do szycia
do wyrobów włókienniczych i skóry, obrabiarki, maszyny i urządzenia
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, maszyny i urządzenia do przetwarzania tytoniu oraz chemii przemysłowej,
roboty laboratoryjne, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty
humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, utrwalone na no-
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śnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne jak też multimedialne i fotograficzne, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
urządzenia zabezpieczające oraz ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy
miernicze oraz do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, aparatura oraz urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia nawigacyjne i naprowadzające, urządzenia lokalizacyjne i do namierzania celu
oraz kartograficzne, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki
za pomocą energii elektrycznej, 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, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń
do pakowania, formowania, zawijania, paletowania, przenośników
i pasów do przenośników, urządzeń do przenoszenia i transportu, robotów przemysłowych, udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją maszyn i urządzeń do pakowania lub owijania, 39 wynajem maszyn i urządzeń do pakowania, formowania, zawijania, paletowania, przenośników i pasów do przenośników, urządzeń do przenoszenia i transportu, robotów przemysłowych, udzielanie informacji
dotyczących wynajmu maszyn i urządzeń do pakowania lub owijania,
usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, wynajem modułów
i pojemników, do magazynowania i transportu, 40 budowanie maszyn
na zamówienie, montowanie produktów dla osób trzecich, produkcja
na zamówienie narzędzi dla osób trzecich, wyrób produktów na zamówienie, wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, wytwarzanie na zamówienie stalowych elementów konstrukcyjnych, wytwarzanie na zamówienie części spiekanych,
wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, wynajem maszyn
do przetwarzania tytoniu, 42 usługi projektowania, usługi naukowe
i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, usługi inżynieryjne, opracowywanie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, certyfikacja, testowanie urządzeń
przemysłowych do celów certyfikacji, adaptacja maszyn i urządzeń
przemysłowych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych,
projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie
maszyn i urządzeń do pakowania, zawijania, paletowania.

(111) 326805
(220) 2019 06 03
(210) 500633
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) STAROŃ DOMINIK WIKTOR WROTEL, Dzierżoniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wrotel
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożarów, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
gaszenia pożaru, instalacja sieci komputerowych, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych
lokalnych sieci komputerowych, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, instalowanie sieci łączności elektronicznej, instalowanie urządzeń do sieci
danych, instalowanie zintegrowanych sieci radiowych, instalowanie
anten satelitarnych, konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalowanie okablowania w budynkach do przekazu
telekomunikacyjnego, zarządzanie projektem budowy, 42 administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, usługi
w zakresie sieci komputerowej, hosting stron internetowych na rzecz
osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci kom-
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puterowej, opracowywanie sieci komputerowych, usługi konfiguracji
sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych,
projektowanie i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych, projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych,
projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych,
projektowanie i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, inżynieria
telekomunikacyjna, projektowanie budowlane, opracowywanie projektów budowlanych, projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
projektowanie techniczne i doradztwo, usługi opracowywania projektów technicznych, projektowanie i planowanie techniczne systemów
kanalizacyjnych, badania i opracowywanie projektów technicznych,
planowanie projektów technicznych, planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, planowanie techniczne i zarządzanie
projektami technicznymi w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie
oświetlenia krajobrazowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i opracowywanie urządzeń
do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji
danych, projektowanie i opracowywanie architektury sprzętu komputerowego, projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie produktów
inżynieryjnych, projektowanie rurociągów, projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej,
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie
konstrukcji, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych,
projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, projektowanie
produktów przemysłowych, projektowanie systemów elektrycznych
i elektronicznych, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie systemów
pomiarowych, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów elektronicznych, usługi projektowania architektonicznego
w dziedzinie ruchu drogowego i transportu, usługi projektowania
dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, usługi projektowania dotyczące architektury, usługi projektowania technicznego
związane z elektrowniami, usługi projektowania w zakresie tworzenia
sieci, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego,
projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, projektowanie urbanistyczne, usługi projektowania na zamówienie, usługi w zakresie projektowania komercyjnego, projektowanie pojazdów
oraz części i elementów pojazdów, projektowanie części do pojazdów mechanicznych, projektowanie komponentów mechanicznych
i mikromechanicznych, projektowanie transformatorów elektromagnetycznych na zamówienie, usługi inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łącznościowych, projektowanie i opracowywanie
sieci dystrybucji energii, projektowanie architektoniczne w zakresie
planowania miasta, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci,
projektowanie narzędzi, usługi projektowania dotyczące narzędzi
do obróbki metali, usługi projektowania dotyczące pras do obróbki
metali, usługi w zakresie komputerowego projektowania części i form,
projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii
regeneracyjnej.

(111) 326806
(220) 2019 05 31
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vitanolen cardio
(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.12

(210) 500556
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, produkty żywnościowe dla celów zdrowotnych z udziałem ekstraktów roślinnych i witamin, suplementy diety
do celów leczniczych z ekstraktami owocowymi i witaminami, medyczne preparaty wzmacniające i uodparniające z ekstraktami roślinnymi, sokami z owoców i minerałami, suplementy odżywcze płynne,
w kapsułkach i zawiesinie z witaminami i substancjami pochodzenia
roślinnego, mieszanki lecznicze z ekstraktami owocowymi, napoje
do celów leczniczych, ekstrakty roślinne i owocowe do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 32 napoje
bezalkoholowe wzbogacane witaminami, ekstraktami owocowymi,
roślinnymi i minerałami do celów spożywczych, napoje z soków owoców i ziół, soki roślinne.

(111) 326807
(220) 2019 06 03
(210) 500638
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) POLBIOECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PolBioEco
(540)

(591) zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, płyny do naczyń, do toalet, urządzeń
sanitarnych, płyn do mycia okien, 4 ekologiczny węgiel drzewny,
brykiet węgla drzewnego, rozpałka do grilla, 5 żywność dla niemowląt, dietetyczna żywność do celów leczniczych, 29 bakalie,
owoce konserwowane, suszone, warzywa konserwowane, suszone,
galaretki, dżemy, kompoty, mleko w proszku, napoje na bazie mleka w proszku, przetwory owocowe i warzywne, desery owocowe,
desery jogurtowe, desery mleczne, desery z muesli, desery na bazie
sztucznego mleka, koncentraty pomidorowe, przeciery pomidorowe, buliony, grzyby suszone, oleje, oliwy, 30 kawa, herbata, kakao,
napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, napoje w proszku zwierające kakao, octy, cukry, artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego,
zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, żywność dietetyczna
pochodzenia roślinnego nie do celów leczniczych, ryż, kasze, muesli,
płatki, makarony, miód, sole spożywcze, przyprawy, zioła konserwowane (przyprawy), zioła suszone, herbaty i napary ziołowe, chrzan
(sos przyprawowy), ćwikła, mąka i produkty spożywcze z roślin zbożowych, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, melasa (syropy), bakalie i orzechy w czekoladzie, 31 produkty rolne nieprzetworzone, surowe produkty rolne, płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, zioła ogrodowe świeże, świeże owoce
i warzywa, orzechy, nasiona jadalne, naturalne rośliny i kwiaty, otręby zbożowe, otręby pszenne, grzyby świeże, mak, 32 napoje, napoje
roślinne, soki, nektary, kwas chlebowy, podpiwek, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie zdrowej żywności, produktów
spożywczych rolnictwa ekologicznego i smakowych spożywczych
produktów regionalnych, kosmetycznych, leczniczych, napojów,
artykułów do utrzymania czystości, organizacja wystaw i pokazów
kosmetyków, zdrowej żywności, produktów spożywczych rolnictwa
ekologicznego do celów handlowych lub reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych na temat artykułów z zakresu zdrowej żywności i napojów, 39 dystrybucja, magazynowanie, składowanie, przechowywanie, pakowanie, konfekcjonowanie i dostarczanie towarów,
pośrednictwo w powyższych usługach, informacja o powyższych
usługach.
(111) 326808
(220) 2019 06 03
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) BASTA PAWEŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTONIA centrum medyczne

(210) 500640
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(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.13.25
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 326809
(220) 2019 06 03
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) RAUSIŃSKA KLAUDIA, Oława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CV
(540)

(210) 500643

(531) 27.05.01, 03.03.01
(510), (511) 18 baty, czapraki pod siodła końskie, derki na konie, klapy
na oczy dla koni, nakolanniki dla koni, obroże dla zwierząt, odzież
dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, osprzęt do uprzęży, sakwy, siodła do jazdy konnej, strzemiona, uprzęże, zapięcia do siodeł, owijki
na nogi dla koni, nauszniki dla koni, 25 bielizna wchłaniająca pot,
bryczesy, czapki,czapki z daszkiem, daszki jako nakrycia głowy, kamizelki, koszule, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, nauszniki,
odzież, rękawiczki, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, szale, fraki
jeździeckie, koszule jeździeckie, odzież jeździecka, podkolanówki
jeździeckie, bluzy, swetry, spodnie.
(111) 326810
(220) 2019 06 03
(210) 500644
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) ADAMCZYK SEBASTIAN RADOSŁAW PPHU FOSS, Piotrków
Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poddasze dobrze ocieplone TERMOLOCK
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt fotograficzny, aparaty fotograficzne, obudowy
aparatów fotograficznych, miechy do aparatów fotograficznych,
obiektywy do aparatów fotograficznych, obiektywy szerokokątne
do aparatów fotograficznych, obiektywy typu rybie oko do aparatów fotograficznych, pierścienie przejściowe do obiektywów aparatów fotograficznych, lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, uchwyty do aparatów fotograficznych, osłony do aparatów
fotograficznych, lampy do ciemni fotograficznych, paski do aparatów fotograficznych, wizjery do aparatów fotograficznych, stojaki
do aparatów fotograficznych, statywy do aparatów fotograficznych,
trójnogi do aparatów fotograficznych, samowyzwalacze do aparatów fotograficznych, filtry do aparatów fotograficznych, filtry świetlne do aparatów fotograficznych, przyrządy do wytwarzania zdjęć
fotograficznych, wyzwalacze migawek do aparatów fotograficznych,
głowice przechylne do aparatów fotograficznych, dalmierze do aparatów fotograficznych, suszarki do odbitek, sprzęt fotograficzny,
dekielki ochronne na korpus aparatów fotograficznych, futerały
przystosowane na sprzęt fotograficzny, torby specjalnie przystosowane do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego, osłony
na obiektywy do aparatów fotograficznych, 35 usługi prowadzenia sklepu detalicznego, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie
do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie
sprzedaży wysyłkowej obejmującej sprzęt fotograficzny, aparaty
fotograficzne, obudowy aparatów fotograficznych, miechy do aparatów fotograficznych, obiektywy do aparatów fotograficznych,
obiektywy szerokokątne do aparatów fotograficznych, obiektywy
typu rybie oko do aparatów fotograficznych, pierścienie przejściowe
do obiektywów aparatów fotograficznych, lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, uchwyty do aparatów fotograficznych, osłony
do aparatów fotograficznych, lampy do ciemni fotograficznych, paski
do aparatów fotograficznych, wizjery do aparatów fotograficznych,
stojaki do aparatów fotograficznych, statywy do aparatów fotograficznych, trójnogi do aparatów fotograficznych, samowyzwalacze
do aparatów fotograficznych, filtry do aparatów fotograficznych, filtry świetlne do aparatów fotograficznych, przyrządy do wytwarzania
zdjęć fotograficznych, wyzwalacze migawek do aparatów fotograficznych, głowice przechylne do aparatów fotograficznych, dalmierze do aparatów fotograficznych, suszarki do odbitek, sprzęt fotograficzny, dekielki ochronne na korpus aparatów fotograficznych,
futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny, torby specjalnie
przystosowane do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego, osłony na obiektywy do aparatów fotograficznych, 41 wynajem
sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych.

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.05, 26.11.02
(510), (511) 17 materiały izolacyjne do dachów, materiały izolacyjne
dla budownictwa, materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne produkowane z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne wykonane z ponownie przerobionych tworzyw sztucznych.

(111) 326812
(220) 2019 06 03
(210) 500646
(151) 2019 11 12
(441) 2019 07 22
(732) KOWALIK JĘDRZEJ JAN, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PATOLOGY
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, chlebaki na ramię, etui na klucze, portfele, sakwy i sakiewki, torby sportowe, torby podróżne, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy, t-shirty, bluzy.

(111) 326811
(220) 2019 06 03
(210) 500645
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) PRUCHNIEWSKI SYLWESTER BRAND-R, Halinów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fold camera

(111) 326813
(220) 2019 06 03
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) KRUCZEK JACEK EKOIZOLACJE, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOizolacje

(210) 500649

Nr 4/2020
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(540)

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.14, 07.03.11
(510), (511) 37 usługi izolacyjne, izolacja termiczna budynków, instalacja materiałów izolacyjnych, montaż izolacji do budynków.
(111) 326814
(220) 2019 06 03
(210) 500650
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) ŁYŻWIŃSKI JACEK, TOEPLER ŁYŻWIŃSKA RENATA REMI
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) korbo
(540)

(531) 27.05.01, 26.05.99, 26.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane z edukacją
dzieci, roboty edukacyjne, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne programy
komputerowe dla dzieci, 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 gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], roboty edukacyjne, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier interaktywnych, oprogramowanie gier elektronicznych, oprogramowanie do interaktywnej
rozrywki, 28 zabawki, flippery, zabawki edukacyjne, kolejki zabawki, drony (zabawki), zabawki mówiące, zabawki nakręcane, zabawki
elektroniczne, zabawki modułowe, zabawki inteligentne, mechaniczne zabawki akcji, zabawki na baterie, zabawki zdalnie sterowane,
zabawki sterowane radiowo, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne,
elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, zabawki – pojazdy sterowane elektronicznie, zabawki rozwojowe dla niemowląt, elektroniczne
zabawki do nauki, zabawki akcji na baterie, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zdalnie obsługiwane latające zabawki, pojazdy sterowane radiowo, elektryczne
zabawki akcji, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, pojazdy jeżdżące dla dzieci, gry zabawki i akcesoria do zabawy, klocki
do zabawy, klocki do łączenia [zabawki], klocki do budowy [zabawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki do zabawy, które można
wzajemnie łączyć, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawki do piętrowego układania, zabawki mechaniczne [z tworzyw sztucznych],
zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, roboty zabawki sterowane za pomocą radia, pojazdy zabawki z elementami do przekształcania, sterowniki do zabawek, roboty zmieniające się w inne zabawki,
zabawki do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zestawie, gry,
gry mechaniczne, gry planszowe, elektroniczne gry planszowe, edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci,
wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki budowlane, zabawki nakręcane, zabawki inteligentne, nakręcane chodzące zabawki,
zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki sprzedawane w formie zestawów, figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe], gry
towarzyskie, urządzenia do gier elektronicznych, plansze do gier, 35
administrowanie sprzedaży, promocja sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, sprzedaż detaliczna związana z zabawkami,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z pomocami naukowymi, produkcja materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością handlową, usługi w zakresie zamówień online, 41 edukacja przedszkolna, edukacja w dziedzinie informatyki, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy w zakresie
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opracowywania programów i sprzętu komputerowego, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć,
organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących
edukacji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], edukacja, gry internetowe [nie do pobrania], udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć
i/lub Internet, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, nauczanie
wspomagane komputerowo, pokazy edukacyjne, publikacje multimedialne, usługi doradcze w zakresie edukacji, 42 projektowanie
zabawek, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych.

(111) 326815
(220) 2019 06 03
(210) 500652
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) ŁYŻWIŃSKI JACEK, TOEPLER ŁYŻWIŃSKA RENATA REMI
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KORBO
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe związane z edukacją
dzieci, roboty edukacyjne, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne programy
komputerowe dla dzieci, 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 gier komputerowych do pobrania z Internetu [oprogramowanie], roboty edukacyjne, oprogramowanie gier, oprogramowanie gier interaktywnych, oprogramowanie gier elektronicznych, oprogramowanie do interaktywnej
rozrywki, 28 zabawki, flippery, zabawki edukacyjne, kolejki zabawki, drony (zabawki), zabawki mówiące, zabawki nakręcane, zabawki
elektroniczne, zabawki modułowe, zabawki inteligentne, mechaniczne zabawki akcji, zabawki na baterie, zabawki zdalnie sterowane,
zabawki sterowane radiowo, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne,
elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, zabawki – pojazdy sterowane elektronicznie, zabawki rozwojowe dla niemowląt, elektroniczne
zabawki do nauki, zabawki akcji na baterie, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zdalnie obsługiwane latające zabawki, pojazdy sterowane radiowo, elektryczne
zabawki akcji, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, pojazdy jeżdżące dla dzieci, gry zabawki i akcesoria do zabawy, klocki
do zabawy, klocki do łączenia [zabawki], klocki do budowy [zabawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki do zabawy, które można
wzajemnie łączyć, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawki do piętrowego układania, zabawki mechaniczne [z tworzyw sztucznych],
zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, roboty zabawki sterowane za pomocą radia, pojazdy zabawki z elementami do przekształcania, sterowniki do zabawek, roboty zmieniające się w inne zabawki,
zabawki do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zestawie, gry,
gry mechaniczne, gry planszowe, elektroniczne gry planszowe, edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci,
wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki budowlane, zabawki nakręcane, zabawki inteligentne, nakręcane chodzące zabawki,
zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki sprzedawane w formie zestawów, figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe], gry
towarzyskie, urządzenia do gier elektronicznych, plansze do gier, 35
administrowanie sprzedaży, promocja sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, sprzedaż detaliczna związana z zabawkami,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z pomocami naukowymi, produkcja materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością handlową, usługi w zakresie zamówień online, 41 edukacja przedszkolna, edukacja w dziedzinie informatyki, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy w zakresie
opracowywania programów i sprzętu komputerowego, organizowa-
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nie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie
spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć,
organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących
edukacji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], edukacja, gry internetowe [nie do pobrania], udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć
i/lub Internet, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, nauczanie
wspomagane komputerowo, pokazy edukacyjne, publikacje multimedialne, usługi doradcze w zakresie edukacji, 42 projektowanie
zabawek, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych.

(111) 326816
(220) 2019 06 04
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 15
(732) ZONDZIUK EWA R E V I R, Oleśnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) revir
(540)

(210) 500693

(591) czarny, niebieski
(531) 11.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna,
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież
do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bokserki, bokserki damskie [bielizna], slipy męskie,
figi damskie, majtki, bielizna nocna, bikini, biustonosze, staniki sportowe, swetry, golfy [odzież], polary, półgolfy, narzutki na ramiona,
bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe,
kurtki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, kurtki bluzy, płaszcze, żakiety
z dzianiny, wiatrówki, chusty [odzież], chustki [apaszki], szale, szaliki,
rękawiczki, bluzki, podkoszulki, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], tuniki, body [odzież],
kamizelki, kombinezony, kostiumy, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie,
koszule sportowe, piżamy, koszule nocne, szlafroki, legginsy, getry,
skarpetki, spodnie, eleganckie spodnie, spodnie [nieformalne], dżinsy, spodnie dresowe, krótkie spodnie, spodenki, szorty, spódnico-spodnie, spódnice, stroje wizytowe, sukienki damskie, szelki, paski,
krawaty, rajstopy, obuwie, obuwie damskie, obuwie dla mężczyzn,
obuwie dla dzieci, obuwie na plażę, obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie codzienne, buty sznurowane, nakrycia głowy, chusty,
szale na głowę, czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, nakrycia
głowy dla dzieci, opaski na głowę, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
online w zakresie następujących towarów: odzież męska, damska
i dziecięca, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież
wierzchnia, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bezrękawniki,
bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bokserki, bokserki damskie [bielizna], slipy męskie, figi damskie, majtki, bielizna
nocna, bikini, biustonosze, staniki sportowe, swetry, golfy [odzież],
polary, półgolfy, narzutki na ramiona, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, kurtki, kurtki dżinsowe, kurtki
dresowe, kurtki bluzy, płaszcze, żakiety z dzianiny, wiatrówki, chusty
[odzież], chustki [apaszki], szale, szaliki, rękawiczki, bluzki, podkoszulki, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, t-shirty z krótkim
rękawem, topy [odzież], tuniki, body [odzież], kamizelki, kombinezony, kostiumy, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule sportowe, piżamy,
koszule nocne, szlafroki, legginsy, getry, skarpetki, spodnie, eleganckie spodnie, spodnie [nieformalne], dżinsy, spodnie dresowe, krótkie spodnie, spodenki, szorty, spódnico-spodnie, spódnice, stroje
wizytowe, sukienki damskie, szelki, paski, krawaty, rajstopy, obuwie,
obuwie damskie, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie
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na plażę, obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie codzienne,
buty sznurowane, nakrycia głowy, chusty, szale na głowę, czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, nakrycia głowy dla dzieci, opaski
na głowę.

(111) 326817
(220) 2019 06 04
(210) 500694
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 15
(732) POZNAŃSKI WOJCIECH CFC, Modlniczka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŁOBUZ
(510), (511) 25 odzież, w szczególności: koszule, koszulki, t-shirty
z krótkim rękawem, spodnie, szorty [odzież], bluzy sportowe, bluzy
dresowe, swetry, kurtki, szaliki, skarpetki, damskie sukienki, spódnice, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, odzież treningowa,
ubrania codzienne, piżamy, kostiumy kąpielowe, szlafroki, nakrycia
głowy, czapki, kapelusze, obuwie, bielizna męska, bielizna damska,
odzież dziecięca.
(111) 326818
(220) 2019 06 04
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 15
(732) BUCZEK JULIAN VERRS, Grobelki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VERRS
(510), (511) 25 odzież.

(210) 500695

(111) 326819
(220) 2019 06 04
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 15
(732) PROGRESION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chcę zostać
(540)

(210) 500697

(591) czerwony, fioletowy, różowy, niebieski, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.12, 03.07.17
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, publikowanie materiałów multimedialnych online, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne.
(111) 326820
(220) 2019 06 04
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAMZIRI RKATSITELI
(540)

(591) zielony, biały, żółty, szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 25.01.19, 25.01.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 500698
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(111) 326821
(220) 2019 06 04
(210) 500700
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 15
(732) STOWARZYSZENIE KLUB BOCIANA, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN KLUB BOCIANA
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.03.01, 03.07.07
(510), (511) 35 promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu
osób trzecich, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, 41 usługi szkoleniowe w zakresie ubezpieczeń, 45 usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, usługi doradcze związane
z prawami konsumenta [usługi prawne].
(111) 326822
(220) 2019 06 05
(210) 500713
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 15
(732) ZEGARSKA BARBARA CLINICA DERMATOESTETICA
PRYWATNY GABINET DERMATOLOGICZNY I ALERGOLOGICZNY
PROF. DR HAB. MED. BARBARA ZEGARSKA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D DERMATOESTETICA Clinica Profesor B.W. Zegarscy
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi kosmetyczne.
(111) 326823
(220) 2019 06 05
(210) 500714
(151) 2019 11 05
(441) 2019 07 15
(732) TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIBUTE TO THE EARTH
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.13, 26.11.13, 18.04.01,
18.04.02, 01.15.24
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(111) 326824
(220) 2019 06 05
(210) 500717
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sp seal
(510), (511) 40 cięcie metalu, galwanizacja, galwanizowanie, galwanizowanie metali, metalizacja, miedziowanie, niklowanie, chromowanie, nakładanie powłok odpornych na zużycie przy wykorzystaniu
procesów elektrolitycznych, nakładanie powłok wykorzystując termiczne napylanie plazmowe, nakładanie powłok odpornych na zużycie za pomocą procesów autokatalizy, nakładanie powłok wykorzystując techniki chemicznego osadzania z fazy gazowej, nakładanie
powłok wykorzystując techniki fizycznego osadzania z fazy gazowej,
nakładanie powłok wykorzystując techniki naparowywania próżniowego, naparowywanie próżniowe powierzchni metalowych, obrób-
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ka cieplna powierzchni metali, obróbka cieplna i nakładanie powłok
na stal, obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, obróbka
metalu w tym kształtowanie, tłoczenie, odpuszczanie, wytłaczanie,
pokrywanie powłoką galwaniczną, powlekanie elektroforetyczne,
galwaniczne, powlekanie metalu niemalarskie, powlekanie metodą
azotowania plazmowego, ogniowe, plazmowe, proszkowe, za pomocą azotku tytanu.

(111) 326825
(220) 2019 06 05
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) REDS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSUM
(540)

(210) 500719

(591) zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 symulatory, symulatory urządzeń, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, symulatory do symulacji obsługi pojazdów lądowych, symulatory do trenowania personelu w zakresie
prowadzenia pojazdów, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, elektroniczne symulatory sportowe do treningu [sprzęt komputerowy i sprzęt do nauczania
na bazie oprogramowania], urządzenia i przyrządy naukowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie szkoleniowe, edukacyjne
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe
do śledzenia zachowania kierujących pojazdami, 35 przetwarzanie
danych, komputerowe przetwarzanie danych, doradztwo związane
z przetwarzaniem danych, doradztwo w zarządzaniu biznesowym
w dziedzinie transportu lądowego.
(111) 326826
(220) 2019 06 05
(210) 500759
(151) 2019 11 07
(441) 2019 07 22
(732) GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) YOUTIME
(510), (511) 35 sprzedaż zegarków i akcesoriów do zegarków.
(111) 326827
(220) 2019 06 06
(210) 500808
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) SOBCZAK BARBARA EWA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Sobczak
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji jamy
ustnej, past do zębów dla dzieci i dorosłych, nici dentystycznych
szczoteczek do zębów, płynów do płukania ust, 44 usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi medyczne, poradnictwo medyczne, konsultacje medyczne, badania medyczne, kliniki medyczne,
medyczne badania osób, ambulatoryjna opieka medyczna, usługi
opieki medycznej, usługi pomocy medycznej, świadczenie pomocy
medycznej, usługi oceny medycznej, usługi informacji medycznej,
udzielanie informacji medycznej, prowadzenie placówek medycznych, zapewnianie leczenia medycznego, wydawanie raportów medycznych, świadczenie usług medycznych, organizowanie leczenia
medycznego, usługi obrazowania medycznego, usługi poradnictwa
medycznego, kompilacja raportów medycznych, przeprowadzanie
badań medycznych, wykonywanie badań medycznych, usługi klinik
medycznych, opieka medyczna i zdrowotna, usługi udostępniania
placówek medycznych, udostępnianie wsparcia medycznego przy
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monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii,
doradztwo medyczne w zakresie ciąży, usługi doradcze dotyczące
problemów medycznych, badania rentgenowskie w celach medycznych, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych, świadczone przez laboratoria medyczne
usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, usługi medyczne w zakresie
leczenia przewlekłego bólu, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych
osób starszych, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów
medycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów
medycznych, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób
ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała
ludzkiego, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi w zakresie badań medycznych, pomoc stomatologiczna,
stomatologia kosmetyczna, doradztwo związane ze stomatologią,
udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi dentystyczne,
konsultacje dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, chirurgia
stomatologiczna, usługi związane z implantologią stomatologiczną,
usługi związane z leczeniem implantologicznym, usługi związane
z protetyką, usługi związane z leczeniem protetycznym.

(111) 326828
(220) 2019 06 06
(210) 500811
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 29
(732) NOWACKA URSZULA ART TOP PIĘKNE MEBLE, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART TOP PIĘKNE MEBLE do domu i biura
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, meble tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble domowe, meble stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, kartoteki, meble łączone,
zagłówki, meble komputerowe, meble łazienkowe, konsole, szafki,
meble sypialne, meble drewniane, meble rattanowe, pufy, meble
trzcinowe, szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy
mebli, półki, komody, meble kuchenne, narożniki, barki, meble sklepowe, meble ogrodowe, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble
wypoczynkowe, meble gięte, meble bambusowe, gabloty, toaletki,
elementy meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, lady
sprzedażowe, półki wiszące, meble modułowe, meble do salonu,
meble zawierające łóżka, meble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty mebli ściennych, meble do oranżerii, zestawy mebli
kuchennych, modułowe meble łazienkowe, meble dla dzieci, meble
dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe drewniane, wysokie stołki, meble do przebieralni, modułowe układy półek, komplety
mebli do salonu, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne
na wymiar, meble do eksponowania towarów, moduły do przechowywania, meble do sal koncertowych, szafki do komputerów, meble
do użytku przemysłowego, meble do pokojów dziecinnych, meble
w stylu antycznym, szafki na materiały biurowe, meble na miarę
do zabudowy, panele do podziału pomieszczeń, meble do użytku
w audytoriach, meble sypialniane na wymiar, meble przystosowane
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżka, łóżka
dziecięce, łóżka piętrowe, konstrukcje drewniane łóżka, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa mebli, meblościanek, mebli skórzanych, mebli tapicerowanych, ław, kredensów, kontuarów, mebli domowych,
mebli stołówkowych, mebli szkolnych, mebli metalowych, kartotek,
mebli łączonych, zagłówków, mebli komputerowych, mebli łazienkowych, konsoli, szafek, mebli sypialnych, mebli drewnianych, mebli
rattanowych, puf, mebli trzcinowych, szaf, mebli biurowych, mebli
wielofunkcyjnych, zestawów mebli, półek, komód, mebli kuchennych, narożników, barków, mebli sklepowych, mebli ogrodowych,
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zewnętrznych mebli, stołów, regałów, mebli wypoczynkowych, mebli giętych, mebli bambusowych, gablot, toaletek, elementów meblowych, taboretów ruchomych, mebli do siedzenia, lad sprzedażowych, półek wiszących, mebli modułowych, mebli do salonu, mebli
zawierających łóżka, mebli do przechowywania, biurek modułowych,
segmentów mebli ściennych, mebli do oranżerii, zestawów mebli kuchennych, modułowych mebli łazienkowych, mebli dla dzieci, mebli
dla niemowląt, mebli do wnętrz, mebli ogrodowych drewnianych,
wysokich stołków, mebli do przebieralni, modułowych układów
półek, kompletów mebli do salonu, mebli kuchennych do zabudowy, mebli kuchennych na wymiar, mebli do eksponowania towarów,
modułów do przechowywania, mebli do sal koncertowych, szafek
do komputerów, mebli do użytku przemysłowego, mebli do pokojów dziecinnych, mebli w stylu antycznym, szafek na materiały biurowe, mebli na miarę do zabudowy, paneli do podziału pomieszczeń,
mebli do użytku w audytoriach, mebli sypialnianych na wymiar,
mebli przystosowanych do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżek, łóżek dziecięcych, łóżek piętrowych, konstrukcji
drewnianych łóżek.

(111) 326829
(220) 2019 06 06
(210) 500812
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 29
(732) MIKOŁAJCZAK WOJCIECH MMAT AGRO TECHNOLOGY,
Gronówko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KR5
(510), (511) 7 dysze do nawozów płynnych, rozpylacze do rozlewania
nawozów, końcówki rozlewowe, dysze nawadniające, dysze do podlewania, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów: dysze do nawozów płynnych, rozpylacze do rozlewania nawozów, końcówki rozlewowe, dysze nawadniające, dysze do podlewania.
(111) 326830
(220) 2019 06 06
(210) 500814
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 29
(732) NOWACKA URSZULA ART TOP PIĘKNE MEBLE, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ART TOP PIĘKNE MEBLE
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, meble tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble domowe, meble stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, kartoteki, meble łączone,
zagłówki, meble komputerowe, meble łazienkowe, konsole, szafki,
meble sypialne, meble drewniane, meble rattanowe, pufy, meble
trzcinowe, szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy
mebli, półki, komody, meble kuchenne, narożniki, barki, meble sklepowe, meble ogrodowe, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble
wypoczynkowe, meble gięte, meble bambusowe, gabloty, toaletki,
elementy meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, lady
sprzedażowe, półki wiszące, meble modułowe, meble do salonu,
meble zawierające łóżka, meble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty mebli ściennych, meble do oranżerii, zestawy mebli
kuchennych, modułowe meble łazienkowe, meble dla dzieci, meble
dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe drewniane, wysokie stołki, meble do przebieralni, modułowe układy półek, komplety
mebli do salonu, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne
na wymiar, meble do eksponowania towarów, moduły do przechowywania, meble do sal koncertowych, szafki do komputerów, meble
do użytku przemysłowego, meble do pokojów dziecinnych, meble
w stylu antycznym, szafki na materiały biurowe, meble na miarę
do zabudowy, panele do podziału pomieszczeń, meble do użytku
w audytoriach, meble sypialniane na wymiar, meble przystosowane
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżka, łóżka
dziecięce, łóżka piętrowe, konstrukcje drewniane łóżka, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa mebli, meblościanek, mebli skórzanych, mebli tapicerowanych, ław, kredensów, kontuarów, mebli domowych,
mebli stołówkowych, mebli szkolnych, mebli metalowych, kartotek,
mebli łączonych, zagłówków, mebli komputerowych, mebli łazienkowych, konsoli, szafek, mebli sypialnych, mebli drewnianych, mebli
rattanowych, puf, mebli trzcinowych, szaf, mebli biurowych, mebli
wielofunkcyjnych, zestawów mebli, półek, komód, mebli kuchennych, narożników, barków, mebli sklepowych, mebli ogrodowych,
zewnętrznych mebli, stołów, regałów, mebli wypoczynkowych, mebli giętych, mebli bambusowych, gablot, toaletek, elementów meblowych, taboretów ruchomych, mebli do siedzenia, lad sprzedażo-
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wych, półek wiszących, mebli modułowych, mebli do salonu, mebli
zawierających łóżka, mebli do przechowywania, biurek modułowych,
segmentów mebli ściennych, mebli do oranżerii, zestawów mebli kuchennych, modułowych mebli łazienkowych, mebli dla dzieci, mebli
dla niemowląt, mebli do wnętrz, mebli ogrodowych drewnianych,
wysokich stołków, mebli do przebieralni, modułowych układów
półek, kompletów mebli do salonu, mebli kuchennych do zabudowy, mebli kuchennych na wymiar, mebli do eksponowania towarów,
modułów do przechowywania, mebli do sal koncertowych, szafek
do komputerów, mebli do użytku przemysłowego, mebli do pokojów dziecinnych, mebli w stylu antycznym, szafek na materiały biurowe, mebli na miarę do zabudowy, paneli do podziału pomieszczeń,
mebli do użytku w audytoriach, mebli sypialnianych na wymiar,
mebli przystosowanych do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżek, łóżek dziecięcych, łóżek piętrowych, konstrukcji
drewnianych łóżek.

(111) 326831
(220) 2019 06 06
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WORK & FUN
(540)

(210) 500817

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie agencji reklamowej, organizowanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, dystrybucja materiałów reklamowych, produkcja audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, Internetu, organizowanie pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, badanie rynku, badanie opinii
publicznej, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, usługi marketingowe, marketing ukierunkowany, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,, 41 organizacja i obsługa widowisk, pokazów, przyjęć, seminariów, zjazdów, konferencji,
teleturniejów, imprez kulturalnych i rozrywkowych, organizacja i obsługa targów i wystaw, organizacja działalności rekreacyjnej i sportowej, organizacja obozów sportowych i obozów rekreacyjnych,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, sprzedaż zwłaszcza
z wykorzystaniem internetu biletów na imprezy masowe oraz imprezy turystyczne, 43 usługi pośredników turystycznych, agentów turystycznych i biur turystycznych w zakresie rezerwacji i organizowania
zakwaterowania dla podróżnych.
(111) 326832
(220) 2019 06 06
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) FUNDACJA NA RATUNEK, Świniarsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA ROZTOCZE
(540)

(210) 500824

(591) zielony, czarny, szary
(531) 29.01.13, 03.03.01, 03.03.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08,
27.05.17
(510), (511) 41 zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, usługi sportowe, szkolenie sportowe, edukacja sportowa, obozy sportowe, sport
i fitness, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie im-
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prez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, produkcja imprez sportowych, organizowanie
turniejów sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego, rezerwowanie obiektów sportowych, edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi
sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, udzielanie informacji dotyczących osobistości
sportowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, organizowanie zawodów sportowych i jeździeckich, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe.

(111) 326833
(220) 2019 06 06
(210) 500828
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) KEYART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA,
Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KEYART
(510), (511) 6 zamki metalowe, zamki sprężynowe, zamki do rowerów, metalowe zamki cylindryczne, metalowe zamki sprężynowe,
zamki do pojazdów metalowe, zamki metalowe do torebek, zamki
metalowe do okien, metalowe zamki do drzwi, nieelektryczne zamki
wykonane z metali, zamki obrotowe do okien metalowe, kłódki,
kłódki z metalu, blokujące nakrętki metalowe, części zamków z metalu, klucze, kółka do kluczy z metali nieszlachetnych, kółka metalowe
do kluczy, metalowe bębenki zabezpieczające do zamków, metalowe blaszki gniazdkowe do zamków, metalowe blokady do zamków
na oknach, metalowe klucze, metalowe klucze do zamków, metalowe klucze uniwersalne do ślusarstwa, metalowe kołki zabezpieczające, metalowe mechanizmy zamykające, metalowe obudowy do zamków, metalowe wkładki zamka, metalowe zasuwy do drzwi,
metalowe zestawy do montażu zamka, sworznie do zamków z metalu, wrzeciądze metalowe, zasuwy drzwiowe płaskie, 9 automatyczne
barierki bezpieczeństwa, automatyczne systemy kontroli dostępu,
automatyczne systemy sterowania dostępem, automatyczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, automatyczne zespoły kontroli dostępu, bezprzewodowe mechanizmy zamykające, biometryczne czytniki geometrii
dłoni, biometryczne czytniki linii papilarnych, biometryczne skanery
siatkówki, biometryczne skanery tęczówki, biometryczne systemy
kontroli dostępu, biometryczne systemy rozpoznawania głosu, cyfrowe zamki do drzwi, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne karty-klucze, elektroniczne
mechanizmy zamykające do sejfów, elektroniczne systemy kontroli
dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne systemy wejściowe,
elektroniczne zamki do drzwi, elektroniczny system kontrolowania
dostępu do budynków, elektryczne instalacje do kontroli dostępu,
elektryczne jednostki kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne
systemy kontroli dostępu, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, elektryczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, elektryczne
zamki do drzwi, elektryczne zespoły kontrolno-sterujące dostępem,
instalacje automatyczne do sterowania dostępem, inteligentne kłódki, inteligentne zamki, inteligentne zamki do drzwi, interfejsy dostępu do zarządzanych prywatnych sieci lokalnych, karty kontroli dostępu magnetyczne lub kodowane, klucze kodowane, kluczyki
elektroniczne do samochodów, kluczyki elektroniczne do pojazdów,
kodowane karty-klucze, kurtyny świetlne bezpieczeństwa do systemów kontroli dostępu do obszaru, kurtyny świetlne bezpieczeństwa
obwodowej kontroli dostępu, magnetycznie kodowane karty-klucze, mechanizmy centralnego zamykania drzwi, elektryczne metalowe zamki szyfrowe, elektryczne niemetalowe zamki szyfrowe, ogrodzenia zelektryfikowane, skanery biometryczne, skomputeryzowane
zegary z funkcją rozpoznawania linii papilarnych, systemy zamknięć
elektronicznych, tokeny bezpieczeństwa jako urządzenia szyfrujące,
urządzenia do sterowania zamkami drzwiowymi drogą radiową,
urządzenia do weryfikacji danych na magnetycznie kodowanych kartach, urządzenia zdalnie sterowane do otwierania i zamykania drzwi,
urządzenia zdalnie sterowane do otwierania i zamykania drzwi pojazdów, elektryczne urządzenia zwalniające do zamykania, zamki
bezprzewodowe, zamki centralne do pojazdów silnikowych, zamki
do drzwi na odcisk palca, zamki elektroniczne, zamki elektroniczne
obsługiwane kartą, zamki elektryczne, zamki elektryczne do pojaz-
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dów, elektryczne zamki z alarmami, elektryczne, metalowe zamki
mechaniczne, elektryczne, niemetalowe zamki mechaniczne, elektryczne zamki metalowe, elektryczne zamki rowerowe, zamki sterowane sygnałami o częstotliwościach radiowych, elektryczne zamki
z mechanicznym wybieraniem kodu, zdalne urządzenia kontroli
punktów wejściowych, zespoły zamków bezprzewodowych, zespoły
zamków elektronicznych, elektryczne urządzenia zamykające bezpieczeństwa, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zamków metalowych, zamów sprężynowych, zamków do rowerów, metalowych
zamków cylindrycznych, metalowych zamów sprężynowych, zamków do pojazdów metalowych, zamków metalowych do torebek,
zamków metalowych do okien, metalowych zamków do drzwi, nieelektrycznych zamków wykonanych z metali, zamków obrotowych
do okien metalowych, kłódek, kłódek z metalu, blokujących nakrętek
metalowych, części zamków z metalu, kluczy, kółek do kluczy z metali nieszlachetnych, kółek metalowych do kluczy, metalowych bębenków zabezpieczających do zamków, metalowych blaszek gniazdkowych do zamków, metalowych blokad do zamków na oknach,
metalowych kluczy, metalowych kluczy do zamków, metalowych
kluczy uniwersalnych do ślusarstwa, metalowych kołków zabezpieczających, metalowych mechanizmów zamykających, metalowych
obudów do zamków, metalowych wkładek zamków, metalowych
zasuw do drzwi, metalowych zestawów do montażu zamków, sworzni do zamków z metalu, wrzeciądz metalowych, zasuw drzwiowych
płaskich, automatycznych barierek bezpieczeństwa, automatycznych systemów kontroli dostępu, automatycznych systemów sterowania dostępem, automatycznych urządzeń do zabezpieczania dostępu, automatycznych urządzeń kontroli dostępu, automatycznych
zespołów kontroli dostępu, bezprzewodowych mechanizmów zamykających, biometrycznych czytników geometrii dłoni, biometrycznych czytników linii papilarnych, biometrycznych skanerów
siatkówki, biometrycznych skanerów tęczówki, biometrycznych systemów kontroli dostępu, biometrycznych systemów rozpoznawania
głosu, cyfrowych zamków do drzwi, elektronicznych breloków
do kluczy będących pilotami zdalnego sterowania, elektronicznych
karty-kluczy, elektronicznych mechanizmów zamykających do sejfów, elektronicznych systemów kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektronicznych systemów wejściowych, elektronicznych zamków do drzwi, elektronicznych systemów kontrolowania dostępu
do budynków, elektrycznych instalacji do kontroli dostępu, elektrycznych jednostek kontrolno-sterujących dostępem, elektrycznych
systemów kontroli dostępu, elektrycznych urządzeń do kontroli dostępu, elektrycznych urządzeń do zabezpieczania dostępu, elektrycznych zamków do drzwi, elektrycznych zespołów kontrolno-sterujących dostępem, instalacji automatycznych do sterowania
dostępem, inteligentnych kłódek, inteligentnych zamków, inteligentnych zamków do drzwi, interfejsów dostępu do zarządzanych
prywatnych sieci lokalnych, kart kontroli dostępu magnetycznych
lub kodowanych, kluczy kodowanych, kluczyków elektronicznych
do samochodów, kluczyków elektronicznych do pojazdów, kodowanych karty-kluczy, kurtyn świetlnych bezpieczeństwa do systemów
kontroli dostępu do obszaru, kurtyn świetlnych bezpieczeństwa obwodowej kontroli dostępu, magnetycznie kodowanych karty-kluczy,
mechanizmów centralnego zamykania drzwi, elektrycznych metalowych zamków szyfrowych, elektrycznych niemetalowych zamków
szyfrowych, ogrodzeń zelektryfikowanych, skanerów biometrycznych, skomputeryzowanych zegarów z funkcją rozpoznawania linii
papilarnych, systemów zamknięć elektronicznych, tokenów bezpieczeństwa jako urządzeń szyfrujących, urządzeń do sterowania zamkami drzwiowymi drogą radiową, urządzeń do weryfikacji danych
na magnetycznie kodowanych kartach, urządzeń zdalnie sterowanych do otwierania i zamykania drzwi, urządzeń zdalnie sterowanych
do otwierania i zamykania drzwi pojazdów, elektrycznych urządzeń
zwalniających do zamykania, zamków bezprzewodowych, zamków
centralnych do pojazdów silnikowych, zamków do drzwi na odcisk
palca, zamków elektronicznych, zamków elektronicznych obsługiwanych kartą, zamków elektrycznych, zamków elektrycznych do pojazdów, elektrycznych zamków z alarmami, elektrycznych i metalowych zamków mechanicznych, elektrycznych i niemetalowych
zamków mechanicznych, elektrycznych zamków metalowych, elektrycznych zamków rowerowych, zamków sterowanych sygnałami
o częstotliwościach radiowych, elektrycznych zamków z mechanicznym wybieraniem kodu, zdalnych urządzeń kontroli punktów wejściowych, zespołów zamków bezprzewodowych, zespołów zamków
elektronicznych, elektrycznych urządzeń zamykających bezpieczeń-
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stwa, 40 dorabianie kluczy, wykonywanie kopii kluczy, dorabianie
zapasowych kluczy.

(111) 326834
(220) 2019 06 07
(210) 500875
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) BUDEK MATEUSZ JÓZEF MAESTROCAFE, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maestro cafe
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.11.25
(510), (511) 30 kawa.
(111) 326835
(220) 2019 06 07
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) PTAK DANIEL INFOS, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDENO
(540)

(210) 500881

(531) 17.02.01, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna biżuterii i wyrobów jubilerskich.
(111) 326836
(220) 2019 06 07
(210) 500883
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 29
(732) BASZKO JOLANTA, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bashko
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych kosmetyków, biżuterii,
odzieży, produktów zdrowej żywności, herbat i naturalnych suplementów diety, wczasów, gadżetów, sprzętu AGD, reklamy radiowe
i telewizyjne, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, reklamy za pośrednictwem mediów
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych,
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), 41 usługi w zakresie rozrywki, edukacji i oświaty, redagowanie tekstów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów,
seminariów, kongresów, konferencji, konkursów, kolokwiów oraz innych forów edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism, opracowań i tekstów naukowych, publikowanie on-line książek, czasopism,
opracowań i tekstów naukowych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej,
usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, opracowywanie scenariuszy i produkcja programów telewizyjnych, prowadzenie bloga w sieci internetowej, prowadzenie bloga w sieci
internetowej zawierającego nagrania video, publikowanie tekstów
i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(111) 326837
(220) 2019 06 07
(210) 500888
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 15
(732) KOSTRZEWA-ZIEMKIEWICZ MAJA, KACPERCZYK AGATA
MAMAVILLE SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Mamaville
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi związane
z listami prezentów, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(111) 326838
(220) 2019 06 07
(210) 500889
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) HANKIEWICZ MARCIN HMC INTERNET SOLUTIONS, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magazynuj.pl WSZYSTKO DO MAGAZYNU
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 19.19.99
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych produktów wyposażenia
magazynów, w tym: pojemników magazynowych, skrzyniopalet,
koszy siatkowych i nadstawek paletowych, worków BIG BAG, opakowań z tworzyw sztucznych, pojemników na odpady przemysłowe,
wanien ociekowych, sorbentów (środków absorpcyjnych), przemysłowych wózków transportowych, wygrodzeń i taśm ostrzegawczych, szafek na klucze, szafek przegródkowych, apteczek przemysłowych, osłon regałów magazynowych, odbojów magazynowych,
barierek ochronnych, słupków stalowych, stelaży pod czytniki kart,
półek siatkowych, palet, palet słupkowych, uszczelek z gumy, latarek
beziskrowych, noży i ostrzy technicznych, mat i akcesoriów antystatycznych, wciągników i podnośników, zawiesi pasowych, elementów
stalowych na wymiar, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów
społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), analizy rynkowe, badania rynku, badania opinii publicznej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, edytorskie usługi w zakresie reklamy, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom.
(111) 326839
(220) 2019 06 07
(210) 500890
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 29
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FACE BOOM
(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,
kosmetyki przeznaczone do mycia i pielęgnacji ciała i twarzy.
(111) 326840
(220) 2019 06 07
(210) 500900
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) JAKUBOWSKI MARIUSZ DIGITAL TECHNIK, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) digital technik wizja bezpieczeństwa
(540)

(591) czarny, szary, zielony, żółty
(531) 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.14, 26.15.05,
26.11.05, 26.11.06
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa cyfrowych kamer wideo, kamer aktywowanych ruchem, kamer bezpieczeństwa, kamer
do telewizji przemysłowej, kamer na podczerwień, kamer monitorujących sieć, kamer nadzorujących, kamer termowizyjnych, kamer
wideo, kamer wideo do nadzoru, kamer wideo przystosowanych
do celów monitoringowych, sieciowych kamer monitorujących
do nadzoru, kamer z opcją podglądu wielu klatek, mechanizmów
kontroli dostępu, automatycznych systemów kontroli dostępu, automatycznych urządzeń kontroli dostępu, automatycznych zespołów kontroli dostępu, biometrycznych systemów kontroli dostępu,
elektronicznych systemów kontroli dostępu do drzwi ryglowanych,
elektronicznych systemów kontrolowania dostępu do budynków,
elektrycznych instalacji do kontroli dostępu, elektrycznych jednostek kontrolno-sterujące dostępem, elektrycznych systemów kontroli dostępu, elektrycznych urządzeń do kontroli dostępu, elektrycznych zespołów kontrolno-sterujące dostępem, kart kontroli dostępu
magnetycznych lub kodowanych, kurtyn świetlnych bezpieczeństwa do systemów kontroli dostępu do obszaru, kurtyn świetlnych
bezpieczeństwa obwodowej kontroli dostępu, oprogramowania
do kontroli systemów środowiskowych, oprogramowania do kontroli systemów zabezpieczających i dostępu do budynków, programów
komputerowych do umożliwiania i kontroli dostępu, czujników przeciwpożarowych, instalacji tryskaczy przeciwpożarowych, oszklonych
ostrzegaczy przeciwpożarowych, przeciwpożarowych drabinek
ewakuacyjnych jako sprzętu bezpieczeństwa, przeciwpożarowych
systemów tryskaczy, tryskaczy jako systemów przeciwpożarowych,
urządzeń przeciwpożarowych, systemów przeciwpożarowych, systemów wykrywania pożarów, systemów gaszenia pożarów, alarmowych systemów bezpieczeństwa innych niż do pojazdów, alarmów,
alarmów akustycznych, alarmów antywłamaniowych, alarmów bezpieczeństwa, alarmów do wykrywania gazów łatwopalnych, alarmów do wykrywania przecieków wody, alarmów dźwiękowych innych niż do pojazdów, alarmów i urządzeń ostrzegawczych, alarmów
ostrzegawczych innych niż do pojazdów, centralnych jednostek alarmowych, czujników do alarmów, dzwonków alarmowych, dzwonków alarmowych elektrycznych, elektronicznych alarmów antywłamaniowych, elektrycznych alarmów dymu, elektrycznych alarmów
pożarowych, elektrycznych i elektronicznych alarmów antywłamaniowych, instalacji alarmowych, nadajników sygnałów alarmowych,
paneli sterowania do alarmów bezpieczeństwa, przekaźników
do emitowania sygnałów alarmowych, przycisków alarmowych, systemów alarmowych, systemów monitorowania alarmów, urządzeń
rejestrujących wyniki pracy, głośników, głośników audio, głośników
do wideokonferencji, głośników z wbudowanymi wzmacniaczami,
systemów głośnikowych, wzmacniaczy sygnałów, wzmacniaczy stereo, wzmacniaczy dźwięku, wzmacniaczy audio, wzmacniaczy, tunerów wzmacniaczy, mikrofonów, zestawów słuchawek z mikrofonem,
mikrofonów do urządzeń łączności, mikserów do mikrofonów, mikserów dźwięku, mikserów audio, cyfrowych pulpitów mikserskich,
mikserów dźwięku z wbudowanymi wzmacniaczami, sprzętu konferencyjnego audio, sieci telekomunikacyjnych, bezprzewodowych
urządzeń do sieci lokalnych, łączników do dostępu do sieci bezprzewodowej, urządzeń do transmisji strumieniowej treści medialnych
w lokalnych sieciach bezprzewodowych, oprogramowania komputerowego do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych,
okablowania sieciowego, okablowania łącznościowego, sieci teleinformatycznych, okablowania, 37 instalowanie sieci telekomunika-
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cyjnych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, instalowanie
sieci łączności elektronicznej, instalowanie urządzeń do sieci danych,
instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego
i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych, instalowanie
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja pasywnej
ochrony przeciwpożarowej, instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków w trakcie budowy,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, usługi
doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji alarmów przeciwpożarowych, naprawa alarmów przeciwpożarowych, naprawa
alarmów przeciwwłamaniowych, konserwacja alarmowych instalacji
przeciwpożarowych, naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, konserwacja i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, instalacja systemów zabezpieczających, naprawa systemów
stereo, instalowanie systemów wykrywania pożarów, instalacja
systemów telewizji przemysłowej, instalowanie systemów kontroli
dostępu, instalacja systemów gaszenia pożaru, instalacja systemów
tłumienia ognia, konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, instalacja systemów ochrony przed piorunami, konserwacja i naprawa systemów
kontroli dostępu, konserwacja i naprawa systemów wykrywania
pożaru, konserwacja i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, instalacja sprzętu komputerowego do systemów komputerowych, usługi
informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających,
konserwacja i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, usługi
informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających,
instalacja alarmów, naprawa alarmów, usługi w zakresie instalowania
alarmów, 42 projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, badania projektów inżynieryjnych, projektowanie techniczne,
opracowywanie projektów technicznych, planowanie projektów
technicznych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
oceny techniczne związane z projektowaniem, usługi w zakresie
projektowania technicznego, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i planowanie sieci teleinformatycznych, projektowanie i planowanie techniczne sprzętu
telekomunikacyjnego, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego, doradztwo techniczne
w zakresie zapobiegania pożarom, usługi projektowania w zakresie
systemów telewizji przemysłowej, usługi projektowania w zakresie
systemów przeciwpożarowych, usługi projektowania w zakresie systemów kontroli dostępu, usługi projektowania w zakresie systemów
nagłośnieniowych, usługi projektowania w zakresie systemów alarmowych.

(111) 326841
(220) 2019 06 07
(210) 500902
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) RĘBISZ ANETA BARBARA PHU WITGLASS, Radomsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) witglass
(540)

(591) czerwony, biały, niebieski, fioletowy
(531) 29.01.14, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.25, 25.12.25
(510), (511) 37 usługi szklarskie, szklenie jako obróbka szkła, wstawianie szkła, szklenie okien, usługi szklenia budynków, montaż dodatkowej warstwy szkła, wstawianie szkła i wstawianie szyb, montaż

Nr 4/2020

i naprawa szkła płaskiego, usługi w zakresie montażu i naprawy szkła
płaskiego, lakierowanie, malowanie i lakierowanie, 40 cięcie szkła
okiennego, polerowanie szkła, fazowanie szkła, hartowanie szkła, laminowanie tafli szkła, wygładzanie powierzchni szkła, obróbka szkła
w celu zmiany właściwości optycznych, barwienie tafli szklanych
poprzez obróbkę powierzchni, usługi malowania szkła, trawienie
szkła, szlifowanie szkła optycznego, frezowanie, wiercenie otworów
w szkle, laminowanie szkła.

(111) 326842
(220) 2019 06 07
(210) 500903
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 29
(732) KANCELARIA RACHUNKOWO-PODATKOWA INGRESS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ingress
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.03.01, 26.03.23, 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, 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, audyt przedsiębiorstw,
audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych, audyt skomputeryzowany, doradztwo związane
z audytem, usługi doradztwa biznesowego, doradztwo biznesowe
dotyczące finansowania rozwoju, 36 doradztwo i analiza finansowa,
doradztwo w sprawach finansowych, skomputeryzowane usługi
doradztwa finansowego, doradztwo finansowe związane z pożyczkami, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, niezależne doradztwo
w zakresie planowania finansowego, usługi doradztwa finansowego
na rzecz osób fizycznych, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy finansowe, badania finansowe,
doradcze usługi zarządzania finansowego, doradztwo dotyczące
kredytów, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo
w zakresie długów, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, dostarczanie informacji finansowych
za pomocą komputerowej bazy danych, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, finansowe usługi konsultingowe,
gromadzenie informacji finansowych, informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, konsultacje związane
z bankowością, konsultacje kredytowe, opracowania finansowe,
porady w zakresie oceny finansowej, przetwarzanie informacji finansowych, przygotowywanie analiz finansowych, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, usługi badawcze związane
z bankowością, usługi doradcze w zakresie finansów osobistych,
usługi w zakresie doradztwa kredytowego, usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy
dla przedsiębiorstw, udzielanie informacji finansowych związanych
ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych.
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(111) 326843
(220) 2019 06 07
(210) 500906
(151) 2019 11 08
(441) 2019 07 22
(732) MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AQUASURE H₂
(510), (511) 8 urządzenia stosowane w zabiegach kosmetycznych
do oczyszczania skóry za pomocą oczyszczania wodorowego.
(111) 326844
(220) 2019 06 07
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) ZAPAŁA TOMASZ, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEAT-ON
(540)

247

(540)

(210) 500907

(591) żółty, pomarańczowy, jasnoczerwony, czerwony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.07, 26.11.08
(510), (511) 11 elementy ogrzewania elektrycznego, elementy
ogrzewania elektrycznego na podczerwień w postaci folii grzewczych, elektryczne taśmy do ogrzewania powierzchni, grzejniki
na podczerwień, linearne układy ogrzewania promiennikowego,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, panele grzewcze, 37 montaż i naprawa instalacji i urządzeń grzewczych, wykonywanie instalacji elektrycznych,
grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, montaż folii grzejnych, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń.
(111) 326845
(220) 2019 06 10
(210) 500952
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 22
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Górska Chmurka
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, ser, biały ser, ser wędzony, tłuszcze jadalne, masło.
(111) 326846
(220) 2019 06 10
(210) 500953
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 22
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Górskie Gronie
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, ser, biały ser, ser wędzony, tłuszcze jadalne, masło.
(111) 326847
(220) 2019 06 10
(210) 500959
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromecko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OSTROMECKO-ZDROWIE PRZEZ WODĘ
(510), (511) 32 wody niegazowane, wody musujące, wody gazowane,
wody źródlane, wody mineralne, wody aromatyzowane, napoje bezalkoholowe, wody stołowe, wody sodowe, wody gazowane, wody
smakowe, wody uzdatnione, wody litowe, wody selcerskie, napoje
gazowane, napoje smakowe na bazie wody.
(111) 326848
(220) 2019 06 10
(210) 500961
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 29
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielenda CERA NACZYNKOWA

(591) srebrny, zielony, ciemnoróżowy, jasnoróżowy, czarny, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.18, 26.01.19, 26.04.02, 26.04.18
(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,
lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, wszystkie wyżej wymienione produkty przeznaczone dla kobiet.
(111) 326849
(220) 2019 06 10
(210) 500946
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) balance XENNA JUNIOR
(540)

(591) biały, niebieski, czarny, różowy, pomarańczowy, zielony,
czerwony, fioletowy, szary
(531) 01.15.21, 01.15.24, 11.03.01, 11.03.02, 27.05.01, 29.01.15,
25.05.02
(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, kosmety-
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ki 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) 326850
(220) 2019 06 10
(210) 500947
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Xenna Odzyskaj lekkość siebie
(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) 326851
(220) 2019 06 10
(210) 500948
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Xenna Balance
(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 kosmetycz-
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ne, 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) 326852
(220) 2019 06 10
(210) 500949
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Xenna Balance Junior
(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 medycz-
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nych, 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) 326853
(220) 2019 06 10
(210) 500950
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Xenna Extra Comfort
(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) 326854
(220) 2019 06 10
(210) 500964
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) balance XENNA JUNIOR
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(540)

(591) biały, niebieski, czarny, różowy, pomarańczowy, zielony,
czerwony, fioletowy
(531) 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, 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) 326855
(220) 2019 06 10
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 22
(732) UFA ROBERT RYSZARD, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H hiszpanuj
(540)

(210) 500965

(531) 16.03.13, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.25
(510), (511) 41 nauczanie indywidualne, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, udostęp-
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nianie filmów online nie do pobrania, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji elektronicznej, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, tłumaczenia, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania.

(111) 326856
(220) 2019 06 10
(210) 500968
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) balance XENNA JUNIOR
(540)

(591) biały, zielony, niebieski, szary
(531) 01.15.21, 01.15.24, 11.03.01, 11.03.02, 25.05.02, 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 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) 326857
(151) 2019 11 20

(220) 2019 06 11
(441) 2019 07 22

(210) 501004
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(732) SOBOLEWSKI PAWEŁ WOJCIECH CSR, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZMALOWANA
(510), (511) 35 usługi marketingowe, kampanie marketingowe, informacja marketingowa, marketing cyfrowy, marketing ukierunkowany,
marketing internetowy, reklama i marketing, marketing dotyczący
promocji, administrowanie dotyczące marketingu, dostarczanie informacji marketingowej, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, analiza trendów marketingowych,
marketing imprez i wydarzeń, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi reklamowe
i marketingowe online, usługi konsultingowe w zakresie marketingu
internetowego, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, marketing
towarów i usług na rzecz innych, usługi marketingowe świadczone
za pomocą sieci cyfrowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą kanałów łącznościowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz
innych, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
kuponów, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, badania
marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych
i produktów do pielęgnacji urody, 41 kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów, skomputeryzowane szkolenia, szkolenie i instruktaż,
nauczanie i szkolenia, produkcja filmów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych,
organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów
szkoleniowych, szkolenia dla dorosłych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie
seminariów szkoleniowych on-line, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych
dla młodych ludzi i dorosłych, nauka fryzjerstwa, seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, prezentacja produktów fryzjerskich
w celach szkoleniowych, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci szkół
kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie
pielęgnacji urody, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, szkolenia
w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie higieny, 44 usługi
spa, usługi manicure i pedicure, elektroliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, 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, 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, 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 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, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg,
zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie terapii za pomocą światła, gabinety pielęgnacji skóry, salony fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich,
usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów fryzjerskich
dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.
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(111) 326858
(220) 2019 06 11
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) PAWLAK MAREK, Głogów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REX palpebrae LASH AUTHORITY
(540)

(210) 501008

(591) czarny
(531) 29.01.08, 27.05.01, 24.09.02, 24.09.25
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, klej do charakteryzacji
do użytku kosmetycznego, kleje do celów kosmetycznych, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, patyczki z watą do celów kosmetycznych, żelowe
płatki pod oczy do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do mocowania sztucznych rzęs, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, pianka do czyszczenia, płyny redukujące zmarszczki wokół oczu, rzęsy, rzęsy sztuczne.
(111) 326859
(220) 2019 06 11
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Syty Wilk
(540)

(210) 501015

(591) czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 29 buliony, buliony gotowe, buliony mięsne, galaretki, flaki, mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, krwawa kiszka, oleje
i tłuszcze jadalne, szynka, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), przetworzone produkty mięsne, potrawy mięsne gotowane, podroby, 35
reklama, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej
oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: buliony, buliony gotowe, buliony mięsne, galaretki, flaki, mięso
i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, krwawą kiszkę, oleje i tłuszcze
jadalne, szynkę, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), przetworzone produkty mięsne, potrawy mięsne gotowane, podroby, reklama,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów,
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
(111) 326860
(220) 2019 06 11
(210) 501017
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 29
(732) JASIELSKI MACIEJ, JAMKA TOMASZ FREE MIND SPÓŁKA
CYWILNA, Włosań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPECYJAŁ GALICYJSKI 1912
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(540)

(531) 25.01.05, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, wędliny wegetariańskie, szynki, szynki
surowe podsuszane (prosciutto), kiełbasy swojskie, kiełbasy pepperoni, suszone kiełbasy, chorizo (kiełbasy hiszpańskie), krwawe kiszki,
kiełbasy, tłuste i mocno przyprawione kiełbasy, kaszanki, kabanosy,
parówki, boczek, schab wieprzowy, salceson, smalec, pasty mięsne,
w tym pasztety, smalec, galarety mięsne, gotowe posiłki z mięsa, gotowe posiłki zawierające głównie boczek, krokiety, krokiety z kurczaka, krokiety rybne, krokiety z łososia, nadziewane roladki z kapusty,
placki ziemniaczane, zupy, 30 naleśniki, cienkie naleśniki, małe grube
naleśniki, kluski, pierogi, makarony, potrawy z makaronu, sosy do makaronów, 35 usługi prowadzenia sklepu detalicznego, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej mięso
i wędliny, wędliny wegetariańskie, szynki, szynki surowe podsuszane
(prosciutto), kiełbasy swojskie, kiełbasy pepperoni, suszone kiełbasy,
chorizo (kiełbasy hiszpańskie), krwawe kiszki, kiełbasy, tłuste i mocno
przyprawione kiełbasy, kaszanki, kabanosy, parówki, boczek, schab
wieprzowy, salceson, smalec, pasty mięsne, w tym pasztety, smalec,
galarety mięsne, gotowe posiłki z mięsa, gotowe posiłki zawierające
głównie boczek, krokiety, krokiety z kurczaka, krokiety rybne, krokiety z łososia, nadziewane roladki z kapusty, placki ziemniaczane, zupy,
naleśniki, cienkie naleśniki, małe grube naleśniki, kluski, pierogi, makarony, potrawy z makaronu, sosy do makaronów.
(111) 326861
(220) 2019 06 11
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słoneczne podkarpackie
(540)

(210) 501018

(591) czarny, zielony, żołty
(531) 01.03.01, 01.03.02, 01.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 buliony, buliony gotowe, buliony mięsne, galaretki,
flaki, mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, krwawa kiszka, oleje i tłuszcze jadalne, szynka, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
przetworzone produkty mięsne, potrawy mięsne gotowane, podroby, 35 reklama, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej,
wysyłkowej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line)
towarów obejmujących: buliony, buliony gotowe, buliony mięsne,
galaretki, flaki, mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, krwawą
kiszkę, oleje i tłuszcze jadalne, szynkę, pasty mięsne (w tym pasztety,
smalec), przetworzone produkty mięsne, potrawy mięsne gotowane,
podroby, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
(111) 326862
(220) 2019 06 11
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne (PL)

(210) 501019
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lucky! Go!
(540)

(591) brązowy, żółty, czarny
(531) 08.07.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 artykuły spożywcze dla szczeniąt, jadalne smakołyki
dla zwierząt, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych,
karma dla zwierząt domowych, karmy w puszce przeznaczone dla
psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, kości dla psów,
napoje dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt, 35 reklama, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi sprzedaży hurtowej,
detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż
on-line) towarów obejmujących: artykuły spożywcze dla szczeniąt,
jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne kości i kostki do żucia dla
zwierząt domowych, karmę dla zwierząt domowych, karmy w puszce przeznaczone dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów,
kości dla psów, napoje dla zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt.
(111) 326863
(220) 2019 06 12
(210) 501026
(151) 2019 11 28
(441) 2019 07 29
(732) VISUALCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Platforma Techniczna
(540)

(591) ciemnoszary, niebieski, biały
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, reklama, reklama zewnętrzna,
usługi marketingowe, 40 drukowanie.
(111) 326864
(220) 2019 06 12
(210) 501059
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Rożki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Podobus
(510), (511) 12 autobusy, autokary, pojazdy i środki transportu, pojazdy do poruszania się po lądzie, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, badanie sprawności fizycznej, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia,
doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, fizjoterapia, monitorowanie
pacjentów, opieka medyczna i zdrowotna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej.
(111) 326865
(220) 2019 06 12
(210) 501061
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Rożki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MultiReha
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe
[programy], oprogramowanie komputerowe do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach
elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania
w systemach, wspomagających podejmowanie decyzji medycznych,
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oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie użytkowe,
oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie elektromechaniczne, oprogramowanie bioinformatyczne, oprogramowanie
biometryczne, wbudowane oprogramowanie, oprogramowanie
do optymalizacji, oprogramowanie do testów, oprogramowanie
do diagramów, oprogramowanie do raportowania, oprogramowanie
do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie do sterowania maszynami, oprogramowanie do monitorowania zdrowia, oprogramowanie
komunikacyjne i sieciowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie
informatyczne do telefonów komórkowych, oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie symulacyjne do użytku w komputerach cyfrowych, oprogramowanie
do obsługi urządzeń rehabilitacyjnych i medycznych, komputerowe
bazy danych, nagrane programy komputerowe, programy do przetwarzania danych.

(111) 326866
(220) 2019 06 12
(210) 501062
(151) 2019 11 28
(441) 2019 08 05
(732) ŻURAWSKI SYLWESTER TOMASZ QBEK, Macierzysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) qbek QBEK-VENDING MACHINES
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 automaty sprzedające chłodnicze, automaty sprzedające na żetony, automaty sprzedające uruchamiane monetami,
automatyczne maszyny dozujące, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
następujących towarów: automaty sprzedające chłodnicze, automaty sprzedające na żetony, automaty sprzedające uruchamiane monetami, automatyczne maszyny dozujące, 39 napełnianie automatów
sprzedających, napełnianie maszyn i pojemników, pakowanie i składowanie towarów.
(111) 326867
(220) 2019 06 12
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) WLOKA DARIUSZ DARSTAR, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vivatime
(540)

(210) 501063

(591) czerwony, szary
(531) 17.01.02, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej z zegarkami, akcesoriami zegarmistrzowskimi, biżuterią, naszyjnikami, kolczykami, bransoletkami, breloczkami, wisiorkami,
zapalniczkami, portfelami, czapeczkami, koszulkami, okularami
przeciwsłonecznymi, torebkami papierowymi, długopisami, szklankami, kubkami oraz sprzedaży wysyłkowej zegarków, akcesoriów
zegarmistrzowskich, biżuterii, naszyjników, kolczyków, bransoletek,
breloczków, wisiorków, zapalniczek, portfeli, czapeczek, koszulek,
okularów przeciwsłonecznych, torebek papierowych, długopisów,
szklanek, kubków.
(111) 326868
(220) 2019 06 12
(210) 501064
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) AGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krzekotowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGII
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(540)

(591) czerwony, żółty, fioletowy
(531) 26.01.02, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 4 tłuszcze zwierzęce do użytku technicznego, oleje zwierzęce do celów przemysłowych, świece, masa do produkcji świec,
masa do produkcji zniczy, masa do produkcji wkładów do zniczy, 29
tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, tłuszcze do gotowania,
tłuszcze jadalne, smalec, łój spożywczy, skwarki, skwarki wieprzowe,
skwarki wieprzowe, wołowe i drobiowe, tłuszcz wieprzowy, łój wołowy, tłuszcz drobiowy, tłuszcz z indyka, tłuszcz kaczy, tłuszcz gęsi,
pasta skwarkowa.
(111) 326869
(220) 2019 06 12
(210) 501065
(151) 2019 11 28
(441) 2019 08 05
(732) OBRUŚNIK OLAF MGG, Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr. Green Grass całoroczna pielęgnacja trawników
(540)

(591) żółty, zielony, niebieski
(531) 02.05.02, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, projektowanie, budowa i pielęgnacja ogrodów, tępienie szkodników (w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie), usługi z zakresu szkółek roślinnych, pielęgnacja trawników, układanie kompozycji kwiatowych.
(111) 326870
(220) 2019 06 12
(210) 501068
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) CODETWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HRejterzy
(510), (511) 35 usługi związane z personelem, selekcja i rekrutacja
personelu, zarządzanie personelem, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie rekrutacji
i zarządzania personelem, prowadzenie portalu internetowego oraz
profili w sieciach społecznościowych o tematyce zarządzania personelem, rekrutacji personelu, obsługi kadrowej i zasobów ludzkich
w przedsiębiorstwie, dostarczanie informacji na tematy kadrowe,
zasobów ludzkich i zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, usługi rekrutacji personelu i zarządzania zasobami
ludzkimi świadczone za pomocą globalnej sieci komputerowej i mediów społecznościowych, usługi reklamowe związane z rekrutacją
personelu, usługi sprzedaży w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
Internet odzieży, obuwia, nakryć głowy, toreb, plecaków, parasoli,
artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych, akcesoriów
do telefonów komórkowych, kalendarzy oraz artykułów i gadżetów
reklamowych, 41 udostępnianie filmów online nie do pobrania, prowadzenie portalu internetowego oraz profili w sieciach społecznościowych, na których udostępniane są filmy, publikowanie tekstów
drogą elektroniczną oraz udostępniania publikacji online, szkolenia
personelu, 42 prowadzenie komputerowych platform informacyjnych, portali internetowych oraz profili w sieciach społecznościowych o charakterze branżowym, w szczególności dotyczących tematyki komputerowej i informatycznej, technologii informacyjnych,
nowych technologii, IT.

(111) 326871
(220) 2019 06 12
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) BETONLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebiszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WABU Design
(540)
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(210) 501069

(591) czarny, czerwony
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, beton konstrukcyjny, beton architektoniczny,
elementy prefabrykowane z betonu architektonicznego, płyty elewacyjne z betonu architektonicznego, bloczki budowlane, betonowe elementy budowlane, słupy cementowe, płyty cementowe,
elementy prefabrykowane cementowe, kamień budowlany, kamienie łamane, kostki brukowe, kostki do układania nawierzchni, betonowe bruki i obrzeża, bruki odblaskowe, sztuczny kamień, wyroby
kamieniarskie, cegły, okładziny niemetalowe dla budownictwa, płyty ścienne, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, 35
usługi reklamy, promocji i sprzedaży również za pomocą internetu
dla osób trzecich towarów, a mianowicie: beton, beton konstrukcyjny, beton architektoniczny, elementy prefabrykowane z betonu
architektonicznego, płyty elewacyjne z betonu architektonicznego,
bloczki budowlane, betonowe elementy budowlane, słupy cementowe, płyty cementowe, elementy prefabrykowane cementowe, kamień budowlany, kostki brukowe, kostki do układania nawierzchni,
betonowe bruki i obrzeża, bruki odblaskowe, sztuczny kamień, wyroby kamieniarskie, cegły, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
płyty ścienne, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru.
(111) 326872
(220) 2019 06 12
(210) 501070
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) ŁADZIŃSKA SYLWIA METAL-MASTER, Podgórzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) puffin
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne do użytku w samolotach, systemy nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne do użytku w samolotach, oprogramowanie i systemy komputerowe do użytku w lotnictwie, urządzenia
i przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne i kontrolne wykorzystywane
w samolotach, 12 samoloty i ich części konstrukcyjne, pojazdy lotnicze, urządzenia do poruszania się w powietrzu, aparaty, maszyny
i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, 37 usługi w zakresie naprawy
i konserwacji, w tym naprawy i konserwacji samolotów, sprzętu latającego oraz ich części i akcesoriów do nich, usługi w zakresie obsługi
samolotów i sprzętu lotniczego.
(111) 326873
(220) 2019 06 12
(210) 501080
(151) 2019 11 28
(441) 2019 08 05
(732) ATLANTIS KUŁAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLY HOTEL
(540)

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja imprez rozrywkowych, organizacja szkoleń, organizacja przyjęć, organizacja i administrowanie wystawami,
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konferencjami i spotkaniami, 43 usługi hotelowe, organizowanie
noclegów, prowadzenie hoteli, moteli, barów, restauracji, organizowanie bankietów i dostarczanie żywności (catering), usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracji hotelowych, tymczasowe zakwaterowanie, informacja hotelowa, rezerwacje miejsc
w hotelach, rezerwacja i rezerwowanie hoteli (także przez Internet),
zapewnianie zakwaterowania w hotelach (także przez Internet), dostarczanie informacji przez Internet dotyczące usług hotelowych.

z dziedziny medycyny, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, organizowanie i prowadzenie konferencji, prowadzenie
konferencji biznesowych, organizowanie konferencji dotyczących
szkoleń, organizowanie i prowadzanie konferencji lub zjazdów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie
nauk medycznych, organizowanie wykładów, publikacja materiałów
edukacyjnych, nauczanie i szkolenia, usługi edukacji medycznej.

(111) 326874
(220) 2019 06 12
(210) 501083
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Gellwe Śmietanex
(510), (511) 29 śmietana w proszku, bita śmietana, śmietana, desery jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe, desery na bazie
sztucznego mleka, desery wykonane z produktów mlecznych, schłodzone desery mleczne.

(111) 326876
(220) 2019 06 13
(210) 501109
(151) 2019 11 14
(441) 2019 07 29
(732) INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MĄKA kurpiowska Zespół Młynów Jelonki
(540)

(111) 326875
(220) 2019 06 12
(210) 501086
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Rożki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OrtoPodologia
(540)

(591) żółty, biały, niebieski, zielony, brązowy, czerwony
(531) 03.04.07, 03.04.14, 07.01.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka spożywcza.
(591) zielony, czarny
(531) 02.09.19, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 periodyki [czasopisma], czasopisma branżowe, czasopisma fachowe, medyczne czasopisma fachowe, czasopisma z plakatami, gazety, broszury, katalogi, kalendarze, podręczniki, rysunki,
drukowane materiały dydaktyczne, prospekty, podręczniki, afisze,
publikacje drukowane, druki, fotografie, papierowe materiały biurowe, materiały do nauczania, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, 35 organizowanie i prowadzenie targów biznesowych,
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, planowanie spotkań biznesowych organizowanie
i prowadzenie spotkań biznesowych, usługi związane z publiczną
prezentacją produktów, prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w internecie, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów,
wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących
do prezentacji marketingowych, organizowanie prezentacji osób
w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów,
prezentacje towarów i usług, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach,
gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, promowanie sprzedaży
artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
broszur i materiałów drukowanych], dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno
poza granice jak i w kraju], opracowywanie katalogów, spisów w celu
publikacji w internecie, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, 41 publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w internecie, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie książek i czasopism elektronicznych
online, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism,
publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w internecie, publikowanie czasopism, książek i podręczników

(111) 326877
(220) 2019 06 13
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) TIME FOR WAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Time for Nails
(540)

(210) 501118

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty do kuracji
paznokci, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], lakiery
do paznokci, żel do paznokci, sztuczne paznokcie, utwardzacze
do paznokci, brokat do paznokci, kremy do paznokci, zmywacze
do paznokci [kosmetyki], środki do usuwania skórek wokół paznokci,
środki zmiękczające skórki przy paznokciach, 8 przybory do manicure i pedicure, zestawy do manicure, futerały na przyrządy do manicure, pilniki do paznokci, obcinacze do paznokci, nożyczki do paznokci, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, nożyczki
do skórek wokół paznokcia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących
towarów: kosmetyki do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci,
preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty do kuracji paznokci,
odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], lakiery do paznokci,
żel do paznokci, sztuczne paznokcie, utwardzacze do paznokci, brokat do paznokci, kremy do paznokci, zmywacze do paznokci [kosmetyki], środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki zmiękczające
skórki przy paznokciach, przybory do manicure i pedicure, zestawy
do manicure, futerały na przyrządy do manicure, pilniki do paznokci,
obcinacze do paznokci, nożyczki do paznokci, polerki do paznokci,
elektryczne lub nieelektryczne, nożyczki do skórek wokół paznokcia,
44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, usługi manicure i pedicure, usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych.
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(111) 326878
(220) 2019 06 13
(210) 501119
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) BEKER WOJCIECH, MIELCZAREK DANUTA, MIELCZAREK
PAWEŁ, STRUZIK JAROSŁAW ENDOPRACTICA SPÓŁKA CYWILNA,
Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EndoPractica
(510), (511) 44 konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, usługi medyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, usługi klinik
zdrowia [medyczne], świadczenie pomocy medycznej, zapewnianie
leczenia medycznego.
(111) 326879
(220) 2019 06 13
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) DEPICLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) depiclinic
(540)

(210) 501126

(591) czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, elektroliza 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, zabiegi depilacyjne, kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, elektroliza kosmetyczna w celu
usuwania owłosienia, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy,
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów
na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi mikrodermabrazji, usługi
w zakresie krioterapii, usługi gabinetów odchudzania, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi w zakresie odchudzania, usługi
w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi
doradcze związane z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry.
(111) 326880
(220) 2019 06 13
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 501128

(591) pomarańczowy, różowy, niebieski, czarny, żółty, zielony
(531) 04.02.20, 04.03.03, 29.01.15
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(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych
miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.

(111) 326881
(220) 2019 06 13
(151) 2019 11 18
(441) 2019 07 29
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 501129

(591) pomarańczowy, czerwony, niebieski, żółty, zielony, czarny,
jasny niebieski
(531) 04.02.20, 04.03.03, 29.01.15
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych
miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.
(111) 326882
(220) 2019 06 13
(210) 501140
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) IC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CREMIRUM
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(540)

(591) zielony, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, detergenty do użytku przemysłowego, chemiczne środki czyszczące do użytku przemysłowego,
chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych produkty chemiczne do celów przemysłowych, mianowicie
produkty odtłuszczające, odbarwiające, pochłaniające, impregnujące, emulgatory, substancje powierzchniowo czynne i substancje
żrące, 3 środki i preparaty czyszczące, środki myjące, wybielające,
odtłuszczające, polerujące, nabłyszczające, szorujące i ścierające
do użytku profesjonalnego w przemyśle, budynkach i miejscach użyteczności publicznej oraz gastronomii, środki i preparaty czyszczące,
myjące, polerujące, szorujące i ścierające do użytku domowego, odplamiacze, środki i preparaty do usuwania rdzy, środki do usuwania
kamienia.
(111) 326883
(220) 2019 06 14
(210) 501177
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) Mitsui & Co., Ltd., Tokio (JP)
(540) (znak słowny)
(540) QUANTUM
(510), (511) 24 tkaniny tekstylne w belach, mianowicie tkaniny tekstylne do użytku w produkcji artykułów odzieżowych i śpiworów,
25 odzież, mianowicie okrycia wierzchnie, płaszcze, kurtki [odzież],
spodnie, anoraki, parki, kaptury [odzież] oraz luźne ubrania wierzchnie z kapturem, szlafroki z kapturem, nakrycia głowy, obuwie, paski
do odzieży.
(111) 326884
(220) 2019 06 15
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) ALL 4 OFFICE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHITE LABEL PAPER
(540)

(210) 501200

(591) biały, czarny, żółty
(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier do drukarek laserowych, papier rolowany do drukarek, papier
offsetowy, papier matowy, papier drukarski, papier kserograficzny,
papier do druku cyfrowego.
(111) 326885
(220) 2019 06 15
(210) 501201
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) OPOKA PIOTR PREZENT BALONOWY, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREZENT BALONOWY
(540)

(591) różowy
(531) 21.01.16, 02.09.01, 26.01.01, 09.01.10, 26.04.02, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.01
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(510), (511) 16 banery wystawowe z papieru, reklamowe szyldy
papierowe, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, drukowane papierowe tablice reklamowe, wstążki papierowe, papierowe
wstążki do pakowania prezentów, torby na prezenty, papierowe torby na prezenty, opakowania na prezenty, opakowanie na prezenty,
kartki do opakowań na prezenty, opakowania na prezenty z tworzyw
sztucznych, ozdoby ścienne z papieru, papierowe ozdoby do ciast,
ozdoby papierowe na przyjęcia, papier do pakowania prezentów,
papierowe etykietki na prezenty, papier metalizowany do pakowania prezentów, pudełka na prezenty z papieru, kokardy papierowe
do pakowania prezentów, dekoracyjny papier do pakowania, dekoracje na stół z papieru, papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, dekoracje na przyjęcia z papieru metalizowanego, opakowania
na żywność, zaproszenia, drukowane zaproszenia, drukowane zaproszenia kartonowe, drukowane zaproszenia papierowe, zaproszenia na przyjęcia, bloczki na zaproszenia na przyjęcia, kartki okolicznościowe, rozkładane kartki okolicznościowe z niespodzianką, kartki
okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, kartki rocznicowe, kartki urodzinowe, kartki świąteczne, kartki z życzeniami, kartki
z podziękowaniami, kartki muzyczne z życzeniami, papierowe dekoracje do artykułów spożywczych, naklejki, koperty na butelki z papieru lub kartonu, drukowane zabawne etykiety na butelki z winem,
etykiety jako owijki na butelki z papieru lub kartonu, ręcznie malowane papierowe etykiety na butelki z winem, tablice ogłoszeniowe
z papieru, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, księgi gości,
drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, papierowe torebki na przyjęcia, artykuły papiernicze na przyjęcia, karty menu, dekoracje ścienne
3D wykonane z papieru, dekoracje ścienne 3D wykonane z tektury,
dekoracje na środek stołu z papieru, dekoracje z papieru, serwetki
jednorazowe, papierowe serwetki o wzorze koronkowym, papierowe serwetki koronkowe, serwetki stołowe papierowe, litery i cyfry
samoprzylepne, statuetki z masy papierowej, albumy fotograficzne,
albumy kolekcjonerskie, albumy ślubne, albumy weselne, albumy
upamiętniające wydarzenia, albumy do zdjęć, albumy do wklejania,
20 szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, nieświecące tablice
reklamowe z tworzyw sztucznych, nieświecące tablice z tworzyw
sztucznych do celów reklamowych, pudełka drewniane, pudełka
z drewna, pojemniki w formie pudełek wykonanych z drewna, poduszki ozdobne, pudełka z drewna powlekanego papierem, skrzynki
drewniane, dekoracyjne skrzynki drewniane, skrzynki do pakowania
wykonane z drewna, skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, ozdobne tablice rejestracyjne z tworzyw sztucznych, tablice ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych, nieświecące tablice
z drewna do celów reklamowych, tabliczki wykonane z drewna, wywieszki z drewna lub tworzyw sztucznych, ozdobne statuetki wykonane z drewna, koszyki wiklinowe, kosze ozdobne wykonane z wikliny, kosze z wikliny na kwiaty, 26 wstążki z przezroczystego tworzywa
sztucznego przeznaczone do celów dekoracyjnych, wstążki z materiałów tekstylnych, wstążki tekstylne służące do pakowania, wstążki tekstylne do pakowania prezentów, wstążki papierowe, wstążki
ozdobne, wstążki jedwabne, wstążki i kokardy, nie z papieru, do pakowania prezentów, wstążki aksamitne, wstążki, wstążki do pakowania, wstążki do pakowania prezentów, tekstylne wstążki ozdobne,
elastyczne wstążki, sztuczne wieńce, wieńce ze sztucznych kwiatów,
wieńce z kwiatów sztucznych, sztuczne girlandy i wieńce, tekstylne
kokardy ozdobne do dekoracji, kwiaty sztuczne, sztuczne kwiaty
z tworzyw sztucznych, sztuczne kwiaty w bukietach, sztuczne kwiaty
z papieru, kompozycje z kwiatów sztucznych, 28 gwizdki do zabawy,
serpentyny, wstęgi jako akcesoria dekoracyjne na przyjęcia, konfetti, tuby strzelające na imprezy, maski kostiumowe, piniaty, balony,
balony do gry, czapeczki na imprezę jako podarki dla gości, czapki
karnawałowe, elektroniczne gry planszowe, gry, gry towarzyskie, gry
towarzyskie na przyjęcia, karty do gry, maski papierowe, maski zabawkowe, maski na twarz będące zabawkami, maski karnawałowe,
śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, artykuły
papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach, bibeloty na przyjęcia, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących produktów:świeczki, świeczki do dekoracji ciast, świeczki używane jako
lampki nocne, świece, świece pływające, świece okolicznościowe,
wolnostojące papierowe lampiony, przenośne lampiony papierowe,
japońskie lampiony papierowe, lampiony na świece, przenośne lampiony, lampiony elektryczne, zimne ognie, czapki jako nakrycia głowy, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych,
szale boa, boa na szyję, boa, szarfy do ubrania, kapelusze, kostiumy,
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kubki papierowe, biodegradowalne kubki na bazie masy papierniczej, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, talerze, talerze
papierowe, talerze dekoracyjne, biodegradowalne talerze, talerze
jednorazowego użytku, talerze z tworzyw sztucznych, słomki do picia, pudełka na ciastka, okładki, uchwyty na karty menu, dekoracje
ścienne 3D wykonane z terakoty, dekoracje ścienne 3D wykonane
ze szkła, dekoracje ścienne 3D wykonane z ceramiki, dekoracje ścienne 3D wykonane z porcelany, skarbonki, statuetki ze szkła, kieliszki,
kieliszki do brandy, kieliszki do wina, kieliszki do margarity, kieliszki
do koktajli, kieliszki do koniaku, kieliszki do wódki, kieliszki do szampana, kieliszki do likierów, filiżanki, filiżanki i kubki, filiżanki do kawy,
filiżanki na herbatę, kubki, kubki szklane, kubki ceramiczne, kubki
do kawy, kubki do napojów, kubki wykonane z porcelany, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, widelce z tworzyw ulegających biodegradacji, noże, widelce, łyżki, jednorazowe widelce, łyżki, widelce
i noże stołowe z tworzyw sztucznych, łyżki, widelce i noże stołowe
dla dzieci, sztućce, sztućce dla dzieci, sztućce z tworzyw ulegających
biodegradacji, zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana
z tworzyw sztucznych, pompki ręczne, 41 usługi dekorowania balonami, usługi dekorowania akcesoriami dekoracyjnymi na przyjęcia.

(111) 326886
(220) 2019 06 17
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Horst
(540)

(210) 501254

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 wódka.
(111) 326887
(220) 2019 06 18
(210) 501328
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 29
(732) PANKSY BARTOSZ, MAZIJ BOGDAN P.P.H.U. TERMPOL
SPÓŁKA CYWILNA, Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TERMPOL
(510), (511) 9 czujniki temperatury, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, czujniki temperatury do celów naukowych, czujniki temperatury gazów spalinowych, czujniki temperatury powietrza, czujniki
temperatury z włókien optycznych, inne niż do celów medycznych,
czujniki temperatury ze światłowodów, inne niż do celów medycznych, zdalne czujniki temperatury, czujniki, czujniki elektryczne,
czujniki pomiarowe, czujniki elektroniczne, czujniki termistorowe,
czujniki ciepła, czujniki cyfrowe, kontrolery czujników, przełączniki
czujnikowe, elektroniczne czujniki pomiarowe, automatyczne czujniki śledzące słońce, czujniki rezystancyjne, czujniki termoparowe, 35
sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: czujniki temperatury, czujniki temperatury cieczy chłodzącej, czujniki temperatury do celów naukowych, czujniki temperatury gazów spalinowych,
czujniki temperatury powietrza, czujniki temperatury z włókien
optycznych, inne niż do celów medycznych, czujniki temperatury
ze światłowodów, inne niż do celów medycznych, zdalne czujniki
temperatury, czujniki, czujniki elektryczne, czujniki pomiarowe, czujniki elektroniczne, czujniki termistorowe, czujniki ciepła, czujniki cyfrowe, kontrolery czujników, przełączniki czujnikowe, elektroniczne
czujniki pomiarowe, automatyczne czujniki śledzące słońce, czujniki
rezystancyjne, czujniki termoparowe.
(111) 326888
(220) 2019 06 18
(210) 501333
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 29
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EMI
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych
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miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.

(111) 326889
(220) 2019 06 18
(210) 501334
(151) 2019 11 21
(441) 2019 07 29
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENERGUŚ
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych
miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.
(111) 326890
(220) 2019 06 18
(210) 501340
(151) 2019 11 29
(441) 2019 08 05
(732) YOURCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YourCX
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 programy i oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie i programy do wyszukiwania treści w Internecie i źródłach
lokalnych, w tym aktualności ze świata, treści ogólnych dostępnych
w witrynach Internetowych, lokalnej poczty elektronicznej i dokumentów biurowych, obsługujące wszystkie wersje językowe oprogramowanie automatyzujące przetwarzanie nieusystematyzowanych, półusystematyzowanych i usystematyzowanych informacji
i danych we wszelkich domenach cyfrowych, infrastruktura oprogramowania komputerowego umożliwiająca komputerom rozumienie
takich tekstów jak strony Internetowe, poczty elektronicznej, głosu,
obrazów, danych i/lub informacji oraz ludzi, oprogramowanie komputerowe umożliwiające całościowe i w pełni zautomatyzowane systematyzowanie treści portali Internetowych i stron intranetowych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające elastyczne, skalowalne i w pełni zautomatyzowane systematyzowanie treści handlu elektronicznego dla zarządzania i personalizacji treści handlu elektronicznego w celu osiągnięcia wysokiej jakości przeprowadzanych
transakcji, oprogramowanie komputerowe oferujące całościowy pakiet narzędzi do dodawania lub dostosowywania innych rozwiązań
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programowych do potrzeb firmy lub indywidualnych, rozwiązania
oprogramowania komputerowego rozumiejące informacje pojęciowe niezależnie od wariantów schematów znacznikowania lub używanych aplikacji, oprogramowanie komputerowe automatycznie
wstawiające znaczniki i hiperłącza do podobnych lub powiązanych
informacji, oprogramowanie komputerowe automatycznie dostarczające odpowiednich informacji pracownikom w trakcie pracy,
oprogramowanie komputerowe wzbogacające istniejącą infrastrukturę w moduły dodatkowe obsługi klienta online w celu zbudowania
zautomatyzowanej aplikacji interaktywnej z klientem, oprogramowanie komputerowe automatyzujące przetwarzanie nieusystematyzowanych informacji w domenach cyfrowych, oprogramowanie
komputerowe automatyzujące kluczowe operacje na nieusystematyzowanych informacjach, takich jak poczta elektroniczna, dane i/
lub informacje głosowe, grafika, strony Internetowe i ludzie, i tym
samym obsługujące wszelkie aplikacje zależne od typu informacji,
w tym handel elektroniczny, zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie wiedzą, informacje biznesowe, portale i publikacje online,
oprogramowanie komputerowe i programy do przeszukiwania, wyszukiwania i systematyzowania informacji według systemów komputerowych, sieci komputerowych, Internetu, intranetów, baz danych i innych domen cyfrowych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające i/lub zapewniające dopasowywanie pojęć, tworzenie
agentów, ponowne definiowanie agentów, dopasowywanie agentów, powiadamianie agentów, kategoryzację, generowanie tytułów,
generowanie taksonomii, podsumowywanie, łączenie, hierarchizowanie, podliczanie, ocenę, aktywne dopasowywanie i wyszukiwanie
informacji, danych, treści i/lub tekstów, oprogramowanie i programy
do przeszukiwania, wyszukiwania, systematyzowania, zarządzania,
sortowania, selekcjonowania i/lub przechowywania informacji dostępnych za pośrednictwem systemów komputerowych, sieci komputerowych, Internetu, intranetów, baz danych i innych domen cyfrowych, oprogramowanie i programy posiadające zdolność
do dopasowywania swoich reakcji według instrukcji lub reakcji użytkownika, oprogramowanie i programy umożliwiające wydawcom
i korporacjom sieciowym tworzenie, analizowanie i wyodrębnianie
informacji z systemów komputerowych, sieci komputerowych, Internetu, intranetów, baz danych i innych domen cyfrowych oraz automatyczne utrzymywanie i obsługę witryn Internetowych, oprogramowanie i programy z dodaną treścią, obejmującą tekst,
oprogramowanie i programy dostarczające użytkownikom informacji za pośrednictwem komputerów, telefonów komórkowych, osobistych urządzeń cyfrowych i innych podręcznych urządzeń cyfrowych, oprogramowanie i programy analizujące i wyodrębniające
pojęcia i schematy tekstowe z systemów komputerowych, sieci komputerowych, Internetu, intranetów, baz danych i innych domen cyfrowych i tym samym umożliwiające kategoryzowanie użytkowników według danych i/lub informacji, które są następnie udostępniane
i/lub czytane i dostarczane do użytkownika odpowiadającego danej
kategorii, oprogramowanie i programy dostarczające informacje
z systemów komputerowych, sieci komputerowych, Internetu, intranetów, baz danych i innych domen cyfrowych, które zapewniają
użytkownikom automatyczne powiadamianie o istnieniu innych ludzi posiadających zainteresowania zbieżne z ich własnymi oraz udostępniają ich adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, oprogramowanie komputerowe i programy posiadające zdolność
do dopasowywania swoich reakcji według instrukcji lub reakcji użytkownika poprzez personalizację i systematyzowanie dla użytkowników końcowych metod wyszukiwania, systematyzacji, zarządzania
i dostarczania danych w aplikacjach z zakresu zarządzania wiedzą,
nowych mediów i handlu elektronicznego, oprogramowanie komputerowe i programy dla dostarczania i wymiany informacji biznesowych między komputerami, telefonami komórkowymi, osobistymi
urządzeniami cyfrowymi i innymi podręcznymi urządzeniami cyfrowymi, oprogramowanie komputerowe i programy wykorzystujące
mechanizmy przetwarzania obsługujące dowolne struktury dla dostarczania informacji, programy komputerowe i oprogramowanie
komputerowe posiadające zdolność/funkcję wyszukiwania dla systemów zarządzania wiedzą/portali firmowych lub wdrażane w systemach komputerowych, sieciach komputerowych, oprogramowanie
i programy do wyszukiwania informacji, programy komputerowe
i oprogramowanie komputerowe dostarczające informacje do telefonów komórkowych, osobistych urządzeń i/lub sprzętu podręcznego lub do witryn Internetowych, programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe dla oprogramowania zarządzającego
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pocztą elektroniczną, zarządzania relacjami z klientem, transakcji
elektronicznych, obsługi klienta, przekierowywania i zabezpieczania
poczty elektronicznej, dostarczania treści lub dla systemów klient-serwer, programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe
dla platform pobierania rozkazów ułatwiające wdrożenie modułów
dostosowanego pobierania rozkazów, programy komputerowe
i oprogramowanie komputerowe zapewniające nakładającą się funkcjonalność modułów, a mianowicie importowanie, planowanie i indeksowanie, programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe
do
pobierania
i/lub
kompilacji
repozytorium
nieusystematyzowanych danych, agentów i/lub schematów oraz
do automatycznego rozdzielania danych, tak aby podobne informacje takie jak dane o podobnych cechach zostały połączone, a każda
część reprezentowała sferę pojęć w obrębie bazy wiedzy i zawierała
zestaw pozycji o wspólnych cechach, programy komputerowe
i oprogramowanie komputerowe wszystkie zdolne do integracji z innym oprogramowaniem w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu
i komunikacji i/lub identyfikacji i autoryzacji użytkownika, programy
komputerowe i oprogramowanie komputerowe umożliwiające przebudowę dotychczasowych ręcznych systemów opartych na słowach
kluczowych na zautomatyzowane platformy kontekstualizujące informacje, programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe
umożliwiające użytkownikom kontekstowe rozumienie zainteresowań i zachowań ludzi oraz ciągłą interakcję z wszelkimi typami informacji niezależnie od formatu, lokalizacji lub urządzenia, 35 badania
opinii publicznej i opracowania w dziedzinie ekonomii, socjologii,
rozrywki, kultury, handlu, zbieranie, interpretacja i rozpowszechnianie zebranych informacji na temat opinii i zachowań konsumentów
w ramach badań medialnych, marketingowych i reklamowych, lub
klientów w ramach badania zadowolenia klientów, prognozy ekonomiczne, badania rynku, poszukiwanie rynków zbytu, badania statystyczne, doradztwo w zakresie organizacji i koordynacji międzynarodowych kampanii reklamowych, agencje informacji handlowej,
ekonomicznej, kontaktowanie reklamodawców z emitentami reklam
w ramach międzynarodowych kampanii reklamowych, organizowanie salonów i wystaw w celach reklamowych lub handlowych, usługi
w zakresie badań gospodarczych, ocena i strategiczny rozwój marki,
planowanie inwestycji w budowanie marki, kompilacja informacji
do komputerowych baz danych, usługi w zakresie badania rynku, badania, analizy i segmentacja rynku, badania rynkowe, sondaże opinii
publicznej, scalanie i analiza danych pochodzących z badań rynkowych, wywiady dotyczące badań jakościowych rynku, usługi marketingowe, planowanie inwestycji marketingowych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie mierzenia dochodów z inwestycji
marketingowych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne, dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, analiza trendów marketingowych, analiza trendów biznesowych, analiza danych biznesowych, analiza zarządzania w biznesie, analiza położenia stanu firmy,
analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza
statystyk dotyczących działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, analiza informacji
w zakresie działalności gospodarczej, analiza rynku, analiza w zakresie marketingu, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analiza danych statystycznych z badań rynku, badania rynkowe
i analiza badań rynkowych, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, badania i analiza w dziedzinie manipulacji rynkowych, analiza
danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, 41 nauczanie,
kształcenie, usługi szkoleniowe i edukacyjne prowadzenie warsztatów, kształcenie i prowadzenie szkoleń i warsztatów do zmieniania,
opracowywania i kształtowania programów komputerowych, przeprowadzanie szkoleń z zakresu marketingu, wydawanie publikacji
online z wyjątkiem tekstów reklamowych, w szczególności z zakresu
komputerów, sieci web i mediów, wydawanie tekstów z wyjątkiem
tekstów reklamowych, w szczególności z zakresu komputerów, sieci
web i mediów, usługi w zakresie programowania i publikowanie tekstów, wydawanie i publikowanie za pomocą mediów elektronicznych, obsługa publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania,
publikowanie i wydawanie czasopism również jako publikacji online,
wydawanie i publikowanie książek również online i w formie elektronicznej jako książki elektroniczne, usługi szkoleniowe i edukacyjne,
nauczania i szkolenia, organizacja i nadzór nad kursami szkoleniowymi, organizacja i prowadzenie konferencji, usługi informacyjne związane ze szkoleniami i edukacją, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, usługi edukacyjne związane z zadowoleniem
klienta, kształcenie praktyczne-pokazy, organizowanie i prowadze-
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nie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów-szkolenie,
42 usługi konsultacyjne, projektowe, analityczne, rozwojowe i wdrożeniowe związane z komputerami, oprogramowaniem i programami, konserwacja i uaktualnianie komputerów, oprogramowania,
oprogramowania komputerowego i programów komputerowych, licencjonowanie, wynajem i/lub dzierżawa oprogramowania komputerowego i programów komputerowych, projektowanie, analizowanie i kształtowanie wyników sondaży, badań i ankiet, usługi
w zakresie badań, analizy, doradztwa i usługi konsultacyjne dotyczące projektowania, tworzenia, zarządzania i wyceny własności intelektualnej, marek, nazw i tożsamości korporacyjnej, badania dotyczące
kreowania marki wyrobu, wyceny marki, badania dotyczące oceny
marek i wartości marki, opracowywanie planów bez związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, szczególnie w dziedzinie konsumpcji, informacji, technologii informacji, telekomunikacji, sieci telekomunikacyjnych i w zakresie usług Internetu, projektowanie,
analiza, rozwój, aktualizacja i/lub zarządzanie oprogramowaniem,
programy komputerowe, systemy komputerowe, systemy telekomunikacyjne, baz danych, serwerów informatycznych, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania do wyszukiwania informacji poprzez
systemy komputerowe i sieci informatyczne, projektowanie, analiza,
Rozwój, instalacja, aktualizacja, utrzymanie i/lub zarządzanie programami komputerowymi i oprogramowaniem poprzez sieć informatyczną, tworzenie, projektowanie, analiza, rozwój, aktualizacja,
utrzymanie i/lub zarządzanie stronami internetowymi dla osób trzecich, usługi do stosowania i oprogramowanie do zarządzania zawartością stron internetowych, tworzenie, konsultacje techniczne w zakresie tworzenia elektronicznych przewodników dostępu
do Internetu przez telefon lub każdy środek telekomunikacji, projektowanie i rozbudowa oprogramowania komputerowego do analizy
handlowej, badanie i wdrażanie nowych produktów dla osób trzecich w dziedzinie telekomunikacji, usługi informacyjne on-line w zakresie inżynierii, oprogramowania, baz danych, stron internetowych,
rozwój, projektowanie, testowanie, doskonalenie i uaktualnianie
oprogramowania komputerowego, programów komputerowych,
systemów oprogramowania, bibliotek programów i baz danych, doradztwo techniczne, usługi techniczne inżynieryjne i informatyczne,
badania, rozwój i analiza projektów, szczególnie w dziedzinie technologii informacji i innych technologiach związanych z informatyką,
usługi komputerowe, mianowicie konsultacje w zakresie informatyki,
projektowanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich,
usługi komputerowe, mianowicie konsultacje techniczne w dziedzinie rankingów w wyszukiwarkach i zwiększania ruchu na stronach
internetowych osób trzecich, oraz spersonalizowane usługi w zakresie rozwoju oprogramowania komputerowego.

(111) 326891
(220) 2019 06 19
(210) 501354
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 3bet
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne lub wyników, banery wystawowe wykonane z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny także drukowane, informacyjne,
w dziedzinie gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier,
drukowane, z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane
emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe,
etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze: czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier
komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko,
spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki
kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze
drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, papier, periodyki jako
czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe,
programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe,
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ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, fakturowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych
w transmisjach elektronicznych, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, organizowanie i prowadzenie aukcji także internetowych, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych
lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów
i towarów mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży także dla osób trzecich, prowadzenie aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, publikacja reklam lub treści reklamowych, publikowanie druków do celów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych także online,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych także
w internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam także dla osób trzecich, rozpowszechnianie
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online
w Internecie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w sieci detalicznej
i hurtowej stacjonarnej oraz on-line towarów jak: afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne oraz wyników, banery
wystawowe wykonane z kartonu lub papieru, bilety także wstępu,
biuletyny także drukowane, informacyjne, w dziedzinie gier, bloczki
do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier, drukowane, z programem,
czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru,
flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane emblematy, drukowane
foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe,
drukowane ro2:kłady, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze:
czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy,
karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki kuponowe, książki: z dziedziny
gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe
i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy,
ołówki, papier, periodyki jako czasopisma także drukowane, pióra
i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowane, programy
imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru
lub z kartonu także reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron,
tworzenie tekstów reklamowych, usługi aukcji i aukcji odwrotnych,
usługi aukcji online dla osób trzecich, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi programów lojalnościowych
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grami, usługi w zakresie programów lojalnościowych, usługi w zakresie zamówień online, usługi wynajmu
automatów do sprzedaży, zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi także wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz sprzedaży i promocji, 41 administrowanie loteriami na rzecz
osób trzecich, bukmacherstwo również przyjmowanie zakładów
na wyścigi konne, centra rozrywki, chronometraż imprez sportowych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych,
edukacja, rozrywka i sport, gry losowe, gry oferowane on-line w sieci
informatycznej również nie do pobrania, hazard, informacje online
z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, organizacja gier,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja zawodów
w grach elektronicznych, organizowanie i prowadzenie gier i loterii,
organizowanie turniejów także rekreacyjnych i sportowych, produkcja studiów filmowych, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, prowadzenie loterii, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich,
publikacja broszur, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, rozrywka interaktywna online, salony gier automatycznych, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych online,
udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, usługi gier, usługi
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gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, usługi hazardowe online, usługi loterii, usługi organizowania zakładów, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom online, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi salonów z grami wideo, usługi świadczone przez kasyna, usługi
w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu także
w światowej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie gier świadczone
za pomocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe
lub telefon komórkowy, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, usługi w zakresie
rozrywki w postaci gier wideo, usługi wynajmu automatów do gier
do salonów gier, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze
i grami hazardowymi, wynajem maszyn i urządzeń do gier, wynajem
sprzętu do gier także gier video, wynajem urządzeń do gier, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, wypożyczanie automatów do gry,
wypożyczanie gier wideo, wypożyczanie maszyn do gier wideo, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, zakłady, zapewnianie
dostępu do gier wideo on-line.

(111) 326892
(220) 2019 06 19
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(540) (znak słowny)
(540) RESPERO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 501367

(111) 326893
(220) 2019 06 19
(151) 2019 11 29
(441) 2019 08 05
(732) PIRÓG MARCIN DAMIAN, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfekta Dance
(540)

(210) 501373

(591) różowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.03.08
(510), (511) 41 prowadzenie usług w zakresie: edukacja w zakresie
tańca i zabaw dla dzieci, nauczanie tańca, instruktaż do gimnastyki,
usługi związane z organizacją imprez karaoke, organizowanie konkursów piękności, nauczanie, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, produkcja filmów na taśmach wideo, prowadzenie zajęć fitness, nauczanie
przedszkolne, realizacja spektakli, widowiska rozrywkowe, usługi
trenerskie, przedstawienia teatralne.
(111) 326894
(220) 2019 06 19
(210) 501375
(151) 2019 11 29
(441) 2019 08 05
(732) BELNIAK MAREK, SKIBA MICHAŁ BASS SPÓŁKA CYWILNA,
Mroków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BASS
(510), (511) 7 maszyny, spawarki, zgrzewarki, silniki zaburtowe, przetwornice, pompy do paliwa, pompy do oleju, smarownice, narzędzia
ślusarskie i budowlane: dłuta, dziurkacze, gwintownice, narzynki,
główki, imadła, młotki, siekiery, piły do drewna i metalu, szlifierki,
narzędzia pomiarowe: suwmiarki, taśmy miernicze i miary, narzędzia
pneumatyczne, kompresory, manometry, pistolety natryskowe, narzędzia ogrodowe, narzędzia motoryzacyjne, elektronarzędzia jak:
piły, wiertarki, szlifierki, akcesoria do elektronarzędzi, jak: główki,
otwornice, szczotki, wiertła, wkrętaki i końcówki śrubokrętowe, ściski,
wyciskacze, maszyny budowlane: buławy wibracyjne, piły elektryczne, piły spalinowe, klucze spalinowe, wibratory betonu, zacieraczki
do betonu, zagęszczarki płytowe, narzędzia hydrauliczne: podnośniki, rozpieraki, ściągacze, żurawie, pompy hydrauliczne, narzędzia
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i maszyny pneumatyczne: piaskarki elektryczne, myjki warsztatowe,
sodowarki, narzędzia akumulatorowe: wkrętarki elektryczne, młoty
elektryczne, szlifierki, nożyce elektryczne, kosy elektryczne, polerki elektryczne, wkrętarki elektryczne, dmuchawy elektryczne, piły
wyrzynarki, klucze maszynowe, opryskiwacze [maszyny], narzędzia
spalinowe: pompy spalinowe, dmuchawy spalinowe, opryskiwacze
spalinowe, nożyce spalinowe, glebogryzarki spalinowe, kosy spalinowe, piły łańcuchowe spalinowe i elektryczne, elektryczne narzędzia
ogrodnicze, glebogryzarki ogrodowe, elektryczne i akumulatorowe
maszynki do strzyżenia, 8 narzędzia i przyrządy sterowane ręcznie,
klucze dynamometryczne, klucze i szczypce do rur, klucze nasadowe, klucze nastawne, klucze płasko – oczkowe, pilniki, rozwiertaki,
młotki, wiertarki, ręczne narzędzia i przyrządy ogrodowe: grabie,
kosy, nożyce do trawy, nożyce do żywopłotu, podkaszarki do trawy,
sekatory, opryskiwacze ręczne, ogrodnicze piły ręczne, dmuchawy
ogrodowe.

(111) 326895
(220) 2019 06 19
(210) 501388
(151) 2019 11 29
(441) 2019 07 29
(732) KUBICKI SEBASTIAN PAWEŁ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gemauri
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, medale, monety, odznaki z metali szlachetnych, akcesoria do wyrobu biżuterii, dzieła sztuki
z metali szlachetnych.
(111) 326896
(220) 2019 06 19
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) PETRYS KATARZYNA, Piekary Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # Kobieta na 100
(540)

(210) 501389

(591) niebieski, błękitny
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 analiza trendów biznesowych i marketingowych, badania biznesowe i rynkowe, doradztwo i konsultacje i zarządzanie
biznesowe w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo w zakresie marketingu i marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie planowania kariery, kampanie marketingowe, organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych i spotkań biznesowych, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, przygotowywanie planów marketingowych, reklama
i marketing, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu i zarządzania
przedsiębiorstwem, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 326897
(220) 2019 06 24
(210) 501468
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) POWERBIKE SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OZONE MOTO
(540)

(591) szary, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 kaski motocyklowe, ochronne kaski sportowe, artykuły
odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami
lub urazami, gogle dla motocyklistów, 25 odzież skórzana dla motocyklistów, odzież dla motocyklistów, obuwie dla motocyklistów,
nakrycia głowy dla motocyklistów, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, w tym za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: kaski motocyklowe, ochronne kaski sportowe, artykuły odzieży
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ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami lub urazami, gogle dla motocyklistów, odzież skórzana dla motocyklistów,
odzież dla motocyklistów, obuwie dla motocyklistów, nakrycia głowy dla motocyklistów.

(111) 326898
(220) 2019 06 24
(210) 501476
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) DIK$ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DIK$
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
spożywczymi, produktami delikatesowymi, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi, suplementami diety, artykułami chemicznymi, artykułami kosmetycznymi, odzieżą, obuwiem, sprzętem
małego AGD, artykułami szkolne i biurowymi, zabawkami, kwiatami,
artykułami ogrodniczymi.
(111) 326899
(220) 2019 06 24
(210) 501482
(151) 2019 11 21
(441) 2019 08 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ALFA ELEKTRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alfa elektro A Sonepar Company
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 09.01.10
(510), (511) 9 kable i przewody elektryczne, telefoniczne, sygnalizacyjne i do sieci komputerowych, osprzęt, elementy, akcesoria instalacji elektrycznych, telefonicznych, sygnalizacyjnych i alarmowych,
osprzęt, elementy, akcesoria instalacji do sieci komputerowych,
urządzeń i aparatów elektrycznych, aparaty i przyrządy elektryczne do pomiarów wartości elektrycznych, bezpieczniki elektryczne,
transformatory, skrzynki instalacyjne, baterie elektryczne, 11 lampy
oświetleniowe, reflektory, części, elementy, akcesoria do lamp oświetleniowych, latarki, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe.
(111) 326900
(220) 2019 06 24
(210) 501484
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ALFA ELEKTRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALFA ELEKTRO A SONEPAR COMPANY
(510), (511) 9 kable i przewody elektryczne, telefoniczne, sygnalizacyjne i do sieci komputerowych, osprzęt, elementy, akcesoria instalacji elektrycznych, telefonicznych, sygnalizacyjnych i alarmowych,
osprzęt, elementy, akcesoria instalacji do sieci komputerowych,
urządzeń i aparatów elektrycznych, aparaty i przyrządy elektryczne do pomiarów wartości elektrycznych, bezpieczniki elektryczne,
transformatory, skrzynki instalacyjne, baterie elektryczne, 11 lampy
oświetleniowe, reflektory, części, elementy, akcesoria do lamp oświetleniowych, latarki, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe.
(111) 326901
(220) 2019 06 25
(210) 501519
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) ŚLIWA MICHAŁ GRZEGORZ MIKE SPORT, Libertów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEKO
(510), (511) 25 bandany na szyję, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bokserki, buty sportowe, czapki jako nakrycia głowy, daszki jako
nakrycia głowy, kamizelki, kąpielówki, kurtki, kurtki [odzież], koszulki
z krótkim rękawem, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, nakrycia głowy, odzież, odzież dla rowerzystów, opaski na głowę, pelerynki, podkoszulki sportowe, rękawiczki, skarpetki,
spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe, getry [ochraniacze]
zakładane na buty, ocieplacze.

261

(111) 326902
(220) 2019 06 25
(210) 501521
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 4MOVE HYDRO Fit
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje musujące, nektary
owocowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), syropy
do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda mineralna, napoje chłodzące, energetyzujące, izotoniczne, preparaty do produkcji wody gazowanej, produkty w proszku do wytwarzania napojów
energetycznych, wzmacniających i innych, pastylki do napojów musujących, wody smakowe i witaminizowane, piwo.
(111) 326903
(220) 2019 06 26
(210) 501540
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Gerard
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, słodycze
czekoladowe, słodycze o smaku owocowym, wyroby cukiernicze
w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z mąki, artykuły spożywcze ze zbóż, batoniki, batoniki zbożowe będące zamiennikami
posiłków, batony zbożowe i energetyczne, biszkopty, podłużne biszkopty [ciastka], pastylki [wyroby cukiernicze], ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka z kremem, wyroby piekarnicze i cukiernicze zawierające kremy, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, ciastka
zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasteczka, ciasteczka maślane,
słodycze [cukierki], czekolada, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, pralinki, herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbatniki [słodkie lub słone], herbatniki petit-beurre, herbatniki w polewie czekoladowej, herbatniki
o smaku owocowym, piernik, pierniczki, nielecznicze draże, krakersy,
słone krakersy, kruche ciasto, kruche ciastka (herbatniki), precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], makaroniki [wyroby cukiernicze], potrawy na bazie mąki, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, przekąski
na bazie zbóż, przekąski słone na bazie mąki, wyroby cukiernicze
do dekoracji świątecznych choinek.
(111) 326904
(220) 2019 06 26
(210) 501555
(151) 2019 11 20
(441) 2019 08 05
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr Gerard Chcesz ciasteczko, zjedz ciasteczko!
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 02.09.01, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, słodycze
czekoladowe, słodycze o smaku owocowym, wyroby cukiernicze
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w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z mąki, artykuły spożywcze ze zbóż, batoniki, batoniki zbożowe będące zamiennikami
posiłków, batony zbożowe i energetyczne, biszkopty, podłużne biszkopty [ciastka], pastylki [wyroby cukiernicze], ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka z kremem, wyroby piekarnicze i cukiernicze zawierające kremy, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, ciastka
zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasteczka, ciasteczka maślane,
słodycze [cukierki], czekolada, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, pralinki, herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbatniki [słodkie lub słone], herbatniki petit-beurre, herbatniki w polewie czekoladowej, herbatniki
o smaku owocowym, piernik, pierniczki, nielecznicze draże, krakersy,
słone krakersy, kruche ciasto, kruche ciastka (herbatniki), precelki,
precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne wafle, wafelki w polewie
czekoladowej, rurki waflowe [ciastka], makaroniki [wyroby cukiernicze], potrawy na bazie mąki, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, przekąski
na bazie zbóż, przekąski słone na bazie mąki, wyroby cukiernicze
do dekoracji świątecznych choinek.

(111) 326905
(220) 2019 06 26
(210) 501562
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HELLENA KUSI SMAKIEM
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje niegazowane, musujące lub gazowane, wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane,
napoje aromatyzowane, napoje o smaku owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne, nektary, lemoniady, oranżada, tonic,
napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące,
syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów
bezalkoholowych, piwo.
(111) 326906
(220) 2019 06 26
(210) 501566
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) ZIELONYSKLEP PRZYBYŁ, KOTOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Wioska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMINATOR URBAN COMBAT
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.03.04
(510), (511) 18 torby, plecaki, pokrowce na plecaki, kufry i kuferki,
sakwy i sakiewki, futerały, kasetki, portfele, etui do kluczy, paski skórzane, galanteria skórzana, skóry zwierzęce, imitacja skóry, 25 odzież
męska, odzież damska i dziecięca, odzież sportowa, turystyczna i militarna, bielizna, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany na szyję,
rękawiczki, skarpety, obuwie, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach
i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem Internetu następujących towarów: odzież męska, odzież
damska i dziecięca, odzież sportowa, turystyczna i militarna, bielizna,
nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, skarpety, obuwie, torby, plecaki, pokrowce na plecaki, kufry i kuferki, sakwy
i sakiewki, futerały, kasetki, portfele, etui do kluczy, paski skórzane,
galanteria skórzana, skóry zwierzęce, imitacja skóry, noże, kompasy,
karabińczyki, linki paracord, zapałki benzynowe, sznurowadła, saperki, nakolanniki.
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(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MINIO BUBBLES
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje gazowane, niegazowane napoje bezalkoholowe.
(111) 326909
(220) 2019 06 26
(210) 501573
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) ROLLEN POLSKA-STUDIO FIGURA IZABELLA MICHALAK,
Lusówko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO figura
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 29.01.12, 02.03.16, 02.03.23, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, zioła lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, 10 urządzenia i instrumenty medyczne, aparaty do masażu,
lampy do celów leczniczych, przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczniczej i korekcyjnej, urządzenia stosowane w zabiegach medycyny
estetycznej, urządzenia stosowane w zabiegach kosmetologii, lasery
do kosmetycznych zabiegów upiększających, urządzenia do wytwarzania fal ultradźwiękowych do zastosowań w medycynie estetycznej, urządzenia fitness do celów medycznych, urządzenia do relaksacji do celów medycznych, 28 urządzenia do ćwiczeń fizycznych,
urządzenia fitness, urządzenia do relaksacji przez ćwiczenia fizyczne,
41 szkolenia w dziedzinie sprawności fizycznej, odżywiania, modelowania sylwetki, dobrostanu organizmu ludzkiego, obsługi sprzętów
do ćwiczeń i relaksacji, marketingu, 44 masaż, salony piękności, fizjoterapia, rehabilitacja fizyczna, odnowa biologiczna, doradztwo
w zakresie żywienia, usługi dietetyków, usługi studiów modelowania
sylwetki.
(111) 326910
(220) 2019 06 26
(210) 501575
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Blizne
Łaszczyńskiego k. Warszawy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CRYO-T
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły
ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii.

(111) 326907
(220) 2019 06 26
(210) 501569
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MINIO
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje gazowane, niegazowane napoje bezalkoholowe, soki.

(111) 326911
(220) 2019 06 27
(210) 501616
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda No More Cellulite!
(510), (511) 3 preparaty redukujące cellulit takie jak: balsamy do ciała,
żele do ciała, kremy do ciała, maski do ciała, serum do ciała, kosmetyki dla kobiet redukujące cellulit.

(111) 326908
(151) 2019 11 22

(111) 326912
(151) 2019 11 22

(220) 2019 06 26
(441) 2019 08 05

(210) 501570

(220) 2019 06 27
(441) 2019 08 05

(210) 501619
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(732) KALINSKI ARKADIUSZ P.P.H.U. EVENTUS, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EVENTUS
(510), (511) 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, budowa budynków
na zamówienie, budowa nieruchomości [budownictwo], konsultacje
budowlane, usługi doradztwa budowlanego, wznoszenie budynków
i innych konstrukcji, naprawcze roboty budowlane, nadzór budowlany, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, przygotowanie terenu [budownictwo], konserwacja budynków, naprawa i renowacja budynków.
(111) 326913
(220) 2019 06 27
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) KACZMAREK WOJCIECH D3, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BESAVED
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 501631

(111) 326914
(220) 2019 06 28
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) GUCWA ZBIGNIEW, Świebodzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gvt
(540)

(210) 501652

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.17, 27.05.23
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby
choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne.
(111) 326915
(220) 2019 06 28
(210) 501693
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) BORPELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Borpelle
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 17 materiały z lateksu do użytku w produkcji wyściółek i podpiętek do obuwia, pianka polietylenowa i poliuretanowa
do użytku w produkcji wyściółek i podpiętek do obuwia, taśmy
uszczelniające, taśmy izolacyjne, samoprzylepne taśmy tkaninowe,
taśmy przylepne, samoprzylepne i klejące dwustronnie nie do użytku domowego, biurowego i medycznego, uszczelki do użytku przemysłowego, uszczelki do drzwi i okien z pianki polietylenowej i poliuretanowej, 24 materiały tekstylne do zastosowania w produkcji
obuwia, wyściółek do obuwia i wkładek do obuwia, włóknina polipropylenowa samoprzylepna, włóknina polipropylenowa termiczna,
włóknina polipropylenowa surowa, włóknina polipropylenowa cięta
na pasy, taśmy stylonowe do wzmocnienia szwów i innych części
obuwia stosowane przy jego produkcji, dzianiny, tkaniny bawełniane, tkaniny poliestrowe, tkaniny bawełniane stosowane do klejenia
klejem na gorąco, tkaniny bawełniane samoprzylepne, podszewki,
25 podpiętki i napiętki do obuwia, 40 obróbka tkanin naturalnych
i syntetycznych, powlekanie tkanin klejem, laminowanie tkanin, laminowanie płomieniowe, impregnowanie tkanin, cięcie i łączenie
tkanin.
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(111) 326916
(220) 2019 06 28
(210) 501691
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) TAKO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MISFIT
(510), (511) 3 nielecznicze kosmetyki i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, perfumy, olejki eteryczne, preparaty
wybielające i inne substancje do prania, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, pianki pod prysznic, szminki, błyszczyki,
róże, żele pod prysznic, płyny kosmetyczne, zestawy kosmetyków, 9
urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrywania dźwięku,
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy fiskalne,
maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie
komputerowe do opracowywania i dostarczania platform udostępniających programy telewizyjne, muzykę do filmów, multimedialne
treści rozrywkowe i powiązane informacje, oprogramowanie do gier
komputerowych, oprogramowanie komputerowe do uzyskiwania dostępu do baz danych do użytku w połączeniu z platformami do rozrywki multimedialnej, oprogramowanie komputerowe do zarządzania
bazami danych do użytku w połączeniu z platformami do rozrywki
multimedialnej, nagrane nośniki danych z filmami, muzyką i treściami rozrywkowymi, publikacje elektroniczne do pobrania, pobieralne
oprogramowanie do opracowywania i dostarczania platform udostępniających programy telewizyjne, muzykę do filmów, multimedialne
treści rozrywkowe i powiązane informacje, pobieralne komputerowe
oprogramowanie do gier wideo, pobieralne oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do baz danych do użytku w połączeniu z platformami z multimedialnymi treściami rozrywkowymi, pobieralne oprogramowanie do zarządzania bazami danych do użytku w połączeniu
z platformami do rozrywki multimedialnej, oprogramowanie i sprzęt
do strumieniowego przesyłania multimedialnych treści rozrywkowych
za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych,
dostosowane pokrowce na telefony komórkowe, 16 papier i karton,
materiały drukowane, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły
papiernicze, artykuły biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do artykułów
papierniczych lub do użytku domowego, materiały do rysowania
i materiały dla artystów, pędzle malarskie, materiały dydaktyczne
[z wyjątkiem urządzeń], arkusze z tworzyw sztucznych, folie i torby
do pakowania, czcionki drukarskie, bloki drukarskie, okładki na książki, segregatory ringowe, piórniki, roczne kalendarze, notesy, notatniki, pióra, gumki do mazania, temperówki, 18 skóra i imitacja skóry,
skóry zwierzęce, torby do pakowania bagażu, parasole, laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, obroże dla zwierząt, smycze i odzież dla
zwierząt, torby, plecaki, torby podróżne, torby naramienne, portfele,
torby sportowe, parasole dla dzieci, 41 edukacja, organizacja szkoleń,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, produkcja, dystrybucja
i wynajem treści audiowizualnych w celach rozrywkowych i edukacyjnych, pokazy kinowe, publikacje elektroniczne, publikacje muzyczne,
edycja nagrań dźwiękowych lub obrazów, usługi redakcji publikacji
oraz publikacja tekstów [do celów innych niż reklama] drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu i innych sieci komunikacyjnych,
produkcja filmowa inna niż filmy reklamowe, udostępnianie filmów,
programów telewizyjnych, muzyki, treści multimedialnych i informacji
nie do pobrania, także za pośrednictwem stron internetowych, publikowanie materiałów drukowanych (innych niż do celów reklamowych),
informacja o edukacji, usługi informacyjne dotyczące wydarzeń rozrywkowych, 45 zarządzanie własnością intelektualną, w tym prawne
administrowanie oraz licencjonowanie praw własności przemysłowej
i praw autorskich, w szczególności praw do transmisji, także w zakresie
franczyzy, licencjonowanie koncepcji franczyzowych, licencjonowanie
praw do produkcji filmowych, telewizyjnych i radiowych oraz innych
programów obrazowych i audio oraz mediów drukowanych i innych
publikacji [usługi prawne], usługi prawne w zakresie wykorzystywania
produkcji filmowych, telewizyjnych i innych praw pokrewnych w zakresie merchandisingu.
(111) 326917
(220) 2019 06 28
(210) 501698
(151) 2019 11 22
(441) 2019 08 05
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARCZYŃSKI NATURALNIE
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(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso w puszce [konserwy], mięso
konserwowane, kiełbaski bratwurst, kiełbaski konserwowane, kiełbaski wieprzowe, kiełbasa pepperoni, kiełbaski do hot-dogów, kiełbasy wędzone, kiełbaski w cieście, frankfurterki, mortadela, chorizo
[kiełbasa hiszpańska], kabanosy, parówki, kaszanka, pastrami, salami,
surowe kiełbasy, szaszłyki, wędliny, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], cielęcina, drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina,
szpik kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, klopsiki drobiowe, kotlety
wieprzowe, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery mięsne, bekon, flaki, golonka, hamburgery, krokiety, mięso pokrojone w plastry, gulasze, mielonki (konserwy), przyrządzone mięso
konserwowe w puszce, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku,
konserwy mięsne, pasztety, pasztet z wątróbki, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), podroby,
produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne, paczkowane mięso, przekąski na bazie mięsa, mrożone posiłki składające się
głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, steki z mięsa,
mięsne nadzienia do ciast, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne,
galaretki mięsne, konserwy, marynaty, skórki bekonowe, skwarki,
substytuty drobiu, substytuty mięsa, ryby, potrawy rybne, sashimi,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, pulpety [żywność], przeciery warzywne, sałatki warzywne, sałatki drobiowe, hummus, kiełbaski wegetariańskie,
tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, pasztet warzywny, substytuty mięsa
na bazie warzyw, zapiekanki [żywność], buliony [gotowe], buliony
mięsne, ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, koncentraty rosołowe, koncentraty zup, zupy, osłonki kiełbas, naturalne
lub sztuczne, skwarki, smalec, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych,
mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje zwierzęce do celów
spożywczych, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, 35
promocja towarów i usług, w szczególności produktów mięsnych poprzez sponsorowanie, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promowanie towarów i usług, w szczególności produktów
mięsnych w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, usługi
konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, promowanie
działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży, w szczególności
produktów mięsnych przy użyciu mediów audiowizualnych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja
reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie reklam, w szczególności produktów mięsnych, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie programami
motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, w szczególności produktów mięsnych, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, administrowanie konkursami w celach reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, marketing dotyczący promocji, marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing
ukierunkowany, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, promocja sprzedaży, w szczególności dotycząca produktów mięsnych, promocyjne usługi handlowe,
w szczególności dotyczące produktów mięsnych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama, reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, umieszczanie reklam,
usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne, w szczególności dotyczące produktów mięsnych,
usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów,
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w szczególności produktów mięsnych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi
w zakresie reklamy, usługi współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością online, usługi związane z publiczną prezentacją
produktów, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, usługi
zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień online, usługi
konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskrypcje pakietów mediów informacyjnych,
organizacja subskrypcji usług internetowych, administrowanie
sprzedażą, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, szczególności dotyczące produktów mięsnych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
żywność, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za pośrednictwem sieci informatycznych
następujących towarów: produktów mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, chorizo, kaszanki, kiełbas,
kabanosów, szaszłyków, pasztetów, salami, wędlin, szynki, konserw,
klopsików drobiowych, kotletów wieprzowych, sojowych lub z tofu,
burgerów, hamburgerów, bekonu, flaków, golonki, past spożywczych, steków z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, gotowych produktów z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie
mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składających się
głównie z mięsa lub substytutów mięsa, gotowych produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych, olei
zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych, przypraw, marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, naturalnych lub sztucznych w hurtowniach i punktach,
skomputeryzowane zamówienia on-line w dziedzinie żywności,
w szczególności dotyczące produktów mięsnych, promocja i handel
żywnością, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego
w odniesieniu do żywności, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej:
produktów mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich, mortadeli, chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów, salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików drobiowych, kotletów wieprzowych, sojowych lub z tofu, burgerów,
hamburgerów, bekonu, flaków, golonki, past spożywczych, steków
z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, gotowych
produktów z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie mięsa, warzyw,
mleka lub sera, gotowych posiłków składających się głównie z mięsa
lub substytutów mięsa, gotowych produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych, olei zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych,
przypraw, marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, naturalnych lub sztucznych w hurtowniach i punktach, dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, administrowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towarów i usług w Internecie,
w szczególności dotyczące produktów mięsnych, pokazy towarów
do celów promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących
żywności, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynku i badania marketingowe, badania w zakresie public relations, doradztwo reklamowe i marketingowe, organizowanie pokazów w celach handlowych,
organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi public relations.

(111) 326918
(151) 2019 11 27

(220) 2019 06 28
(441) 2019 08 12

(210) 501701
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(732) ARTBRICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTBRICK.PL SYSTEM
(540)

(591) czerwony, szary
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 artykuły i materiały termoizolacyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa, izolacja do celów budowlanych, uszczelnienia wodoodporne, 19 materiały budowlane niemetalowe, spienione
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, wielowarstwowe
panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, płyty budowlane
z tworzyw sztucznych, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt, materiały niemetalowe dla budownictwa i konstrukcji, materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, panele ogniotrwałe do użytku w budownictwie (niemetalowe), piankowe tworzywa sztuczne
do użytku w budownictwie, niemetalowe budowlane elementy fasadowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, prefabrykowane elementy budowlane (niemetalowe-).
(111) 326919
(220) 2019 06 28
(210) 501703
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE CERTECH
JAN KUCA, JERZY MOTYKA SPÓŁKA JAWNA, Niedomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL KRAKÓW GOLF & COUNTRY CLUB
(540)

(591) zielony, biały, brązowy
(531) 03.01.02, 21.03.07, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13, 24.01.09, 24.01.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem Internetu gadżetów i akcesoriów do gry w golfa, a mianowicie: odzieży i obuwia, rękawic, czapek i nakryć głowy, kubków,
pokrowców na kije, toreb, sprzętu do gry w golfa, dalmierzy, gripów
do kijów, podstawek do herbaty, ręczników, sprzętu do ćwiczeń
gry w golfa, parasoli, książek i innych wydawnictw dotyczących gry
w golfa i historii gry w golfa, dozowników piłek, podstawek do parasoli, wędek do piłek, notatników, przyborów do pisania, usługi wynajmu powierzchni reklamowej, 41 usługi organizowania turniejów
golfowych, usługi sportowe w zakresie prowadzenia pola golfowego, usługi organizowania i prowadzenia szkoleń i kursów w zakresie
nauki gry w golfa, usługi nauki gry w golfa, usługi organizowania
i prowadzenia bankietów i spotkań firmowych, usługi organizowania i prowadzenia wesel, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i kulturalnych, usługi prowadzenia domu klubowego
dla graczy w golfa w zakresie udostępniania symulatorów do gry
w golfa, usługi organizowania rozrywki podczas uroczystości weselnych, spotkań i eventów firmowych, bankietów, imprez, w tym
imprez rodzinnych, wynajem sprzętu sportowego służącego do gry
w golfa, 43 usługi restauracji, hotelu, usługi domu klubowego dla
graczy w golfa w zakresie prowadzenia baru z alkoholami oraz jedzeniem i piciem, usługi organizacji wesel i innych imprez o charakterze
rozrywkowym w zakresie dostarczania jedzenia i picia, usługi organi-
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zowania imprez, spotkań i eventów firmowych oraz bankietów w zakresie podawania jedzenia i picia.

(111) 326920
(220) 2019 07 01
(210) 501732
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) ASBUD TOWAROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TT TOWAROWA TOWERS
(540)

(591) złoty, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 16 arkusze papieru [artykuły papiernicze], artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, banery wystawowe wykonane
z kartonu, banery wystawowe z papieru, broszury, broszury w zakresie
sprzedaży nieruchomości, cenniki, długopisy, druki, drukowane ulotki
informacyjne, drukowany materiał promocyjny, fotografie, kalendarze,
katalogi, książki adresowe, materiały drukowane, notesy, papierowe
materiały biurowe, pióra i długopisy, publikacje drukowane, publikacje
reklamowe, reklamy drukowane, segregatory, teczki papierowe na dokumenty, ulotki reklamowe, zaproszenia, 19 konstrukcje budowlane
niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, pomieszczenia gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe), znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 35 administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą,
analiza marketingowa nieruchomości, analiza w zakresie marketingu,
badania rynku i badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja prospektów
i próbek do celów reklamowych, dystrybucja ulotek reklamowych,
marketing dotyczący promocji, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, przygotowanie
materiałów reklamowych, reklama i marketing, reklama zewnętrzna,
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie inwestycji
mieszkaniowych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, finansowanie
inwestycji budowlanych, finansowanie nabycia gruntu, finansowanie
nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wynajem budynków,
wynajem lokali na cele biurowe, wynajem mieszkań i pomieszczeń
biurowych, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomościami,
37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków
instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
budowa budynków wielorodzinnych, budowa fundamentów, budowa parkingów wielopoziomowych, budownictwo, budownictwo
komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, konserwacja i naprawa
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budynków, montaż instalacji na placach budowy, nadzór budowlany,
naprawa i konserwacja budynków biurowych, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, rozbiórka budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane
w zakresie budynków mieszkalnych, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące budownictwa, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, usługi zarządzania budową, wznoszenie
obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji
w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy,
39 usługi parkingowe, wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem miejsc magazynowych, 42 opracowanie projektów technicznych
w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów budowlanych,
planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, projektowanie
budynków, projektowanie wnętrz budynków, przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii
budowlanej, usługi inspekcji budynków, usługi projektowe dotyczące
nieruchomości mieszkalnych, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

Nr 4/2020

(510), (511) 41 organizacja przyjęć (rozrywka), doradztwo w zakresie
planowania przyjęć, 45 planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, organizowanie świeckich cywilnych ceremonii ślubnych.

(111) 326924
(220) 2019 07 04
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) GARCZYK KAMIL, Lubań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BENCHDECOR FURNITURE HANDMADE
(540)

(210) 501891

(591) złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 37 usługi tuningu pojazdów, instalowanie wyposażenia
samochodowego, instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, instalowanie części do pojazdów, instalacja części zamiennych
do pojazdów, malowanie ozdobnych pasków na samochodach, malowanie pojazdów, malowanie samochodów, montaż akcesoriów
do pojazdów.

(591) brązowy, beżowy
(531) 29.01.12, 12.01.10, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, meble tapicerowane, ławy, fotele, krzesła, pufy, ławki meblowe, kredensy, kontuary, meble domowe, meble metalowe, meble łączone, zagłówki,
meble łazienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane, meble rattanowe, meble trzcinowe, szafy, meble biurowe, meble
wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki, komody, meble kuchenne, narożniki, barki, meble sklepowe, meble ogrodowe, zewnętrzne meble,
stoły, regały, meble wypoczynkowe, meble gięte, meble bambusowe, gabloty, toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, meble
do siedzenia, lady sprzedażowe, półki wiszące, meble modułowe,
meble do salonu, meble zawierające łóżka, meble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty mebli ściennych, meble do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, modułowe meble łazienkowe, meble
dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe
drewniane, wysokie stołki, meble do przebieralni, modułowe układy
półek, komplety mebli do salonu, meble kuchenne do zabudowy,
meble kuchenne na wymiar, meble do eksponowania towarów, moduły do przechowywania, meble do pokojów dziecinnych, meble
w stylu antycznym, szafki na materiały biurowe, meble na miarę
do zabudowy, panele do podziału pomieszczeń jako meble, meble
do użytku w audytoriach, meble sypialniane na wymiar, meble przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się,
łóżka, 35 usługi sprzedaży towarów: meble, meblościanki, meble
skórzane, meble tapicerowane, ławy, fotele, krzesła, pufy, ławki niedrewniane, kredensy, kontuary, meble domowe, meble metalowe,
meble łączone, zagłówki, meble łazienkowe, konsole, szafki, meble
sypialne, meble drewniane, meble rattanowe, meble trzcinowe,
szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki,
komody, meble kuchenne, narożniki, barki, meble sklepowe, meble
ogrodowe, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble wypoczynkowe,
meble gięte, meble bambusowe, gabloty, toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, lady sprzedażowe, półki
wiszące, meble modułowe, meble do salonu, meble zawierające łóżka, meble do przechowywania, biurka modułowe, segmenty mebli
ściennych, meble do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, modułowe meble łazienkowe, meble dla dzieci, meble dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe drewniane, wysokie stołki, meble
do przebieralni, modułowe układy półek, komplety mebli do salonu,
meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble
do eksponowania towarów, moduły do przechowywania, meble
do pokojów dziecinnych, meble w stylu antycznym, szafki na materiały biurowe, meble na miarę do zabudowy, panele do podziału
pomieszczeń, meble do użytku w audytoriach, meble sypialniane
na wymiar, meble przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżka, 42 projektowanie mebli, projektowanie konstrukcji, projektowanie budowlane, projektowanie wzorów.

(111) 326923
(220) 2019 07 04
(210) 501888
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) ORZECHOWSKA AGNIESZKA ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Love in White

(111) 326925
(220) 2019 07 05
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Opatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aimind

(111) 326921
(220) 2019 07 01
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 05
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magia Gwiazd
(540)

(210) 501769

(591) żółty, biały, czarny, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.03, 26.13.01
(510), (511) 28 zabawki, zabawki i gry elektroniczne.
(111) 326922
(220) 2019 07 03
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) MAJCHER TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJCHER TEAM LUXURY GARAGE
(540)

(210) 501872

(210) 501923

Nr 4/2020
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(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.22, 15.09.25, 01.15.11
(510), (511) 9 anteny, aparatura do komunikacji sieciowej, czujniki, czujniki i detektory, ekrany, dozowniki, elektroniczne układy
scalone, głośniki, mikrochipy, nadajniki, obwody scalone, moduły
pamięciowe, procesory danych, oprogramowanie komputerowe,
ładowarki, kasety, kodery, karty pamięciowe, karty rozszerzenia,
układy pomiarowe, wtyczki, wyświetlacze, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia projekcyjne, smartfony, 38 telekomunikacja,
elektroniczna transmisja danych, emisja treści wideo, komunikacja
przez sieci elektroniczne, przesyłanie informacji cyfrowych, transfer cyfrowy danych, transmisja danych, transmisja filmów wideo,
transmisja i odbiór radiowy, transmisja danych i nadawanie danych,
transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja wiadomości
i obrazów, transmisja zaszyfrowanych komunikatów, usługi łączności, usługi transmisji cyfrowej, usługi transmisji głosu i danych, usługi transmisji wideo, 42 prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, wzornictwo
przemysłowe, badania technologiczne, badania techniczne, badania
laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania naukowe dotyczące ekologii, badania
w dziedzinie energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, badania
dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące projektowania,
badania i analizy naukowe, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami,
projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, opracowanie projektów technicznych, projektowanie nowych produktów,
projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych,
projektowanie znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi
projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie programów do przetwarzania danych, projektowanie
komputerów, projektowanie układów scalonych, projektowanie
kodów komputerowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie systemów informatycznych, przechowywanie danych online,
przechowywanie danych elektronicznych, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zdalne administrowanie serwerem, zarządzanie projektami
komputerowymi, administracja serwerów, analiza opracowywania
produktu, analiza naukowa, analizy komputerowe, analizy systemów
komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, chmura
obliczeniowa, hosting serwerów, wypożyczanie sprzętu komputerowego, wzornictwo i opracowywanie produktów, wypożyczanie
programów do przetwarzania danych, projektowanie mebli, opracowywanie statków powietrznych, 45 zarządzanie prawami autorskimi,
zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw
autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów
trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, licencjonowanie
własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie rejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań
patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju,
eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie.
(111) 326926
(220) 2019 07 05
(210) 501925
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Tomyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GV Giovanni Vagabondo półsłodkie
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(540)

(591) czarny, biały, złoty
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.22, 26.01.06, 05.01.05
(510), (511) 33 wina musujące.
(111) 326927
(220) 2019 07 04
(210) 501893
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) MIELNICKA ELŻBIETA FORTMED SKLEP REHABILITACYJNY,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fortmed Sklep Rehabilitacyjny
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
medycznych, usługi skupu i sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego,
usługi skupu i sprzedaży sprzętu ortopedycznego, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, 37 konserwacja,
serwis i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, konserwacja urządzeń
i narzędzi medycznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
medycznych, naprawa i konserwacja sprzętu sportowego i do fitnessu, 39 wypożyczanie wózków inwalidzkich, 40 produkcja na zamówienie urządzeń medycznych dla osób trzecich, 44 wypożyczanie
sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji
zdrowotnej, wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, doradztwo medyczne
w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, masaż sportowy, opieka zdrowotna
w zakresie masaży terapeutycznych, masaż, rehabilitacja fizyczna,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej,
terapia zajęciowa i rehabilitacja, dopasowanie urządzeń i aparatów
ortopedycznych, usługi fizjoterapii.
(111) 326928
(220) 2019 07 05
(210) 501938
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) SOSNOWSKI TOMASZ WŁODZIMIERZ PIEKARNIA CUKIERNIA,
Włoszczowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S OD 2003R. Tomasz Sosnowski Piekarnia-Cukiernia
(540)

(591) biały, brązowy, czarny
(531) 27.05.09, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.21, 26.01.03, 26.01.17,
26.01.18, 26.04.06, 05.07.02, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 30 pieczywa chrupkie, pieczywo owocowe, mieszanki
do robienia pieczywa, przekąski z pieczywa chrupkiego, kukurydziane smażone bułeczki, zawijane kanapki typu wrap, angielskie muffiny, babeczki, bagietki, bajgle, bułeczki chrupkie, bułeczki na bazie
mąki kukurydzianej, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewane, bułki z bekonem, bułki z nadzieniem, chleb,
chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb
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czosnkowy, chleb na parze, chleb na wpół upieczony, chleb naan,
chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy, chleb słodowy z owocami, chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, chleb z ziarnami soi, chleb ze słodką
czerwoną fasolą, chleb żytni, chrupiące pieczywo, ciastka herbaciane, ciastka na bazie drożdży piwnych, ciastka owsiane spożywcze,
cienkie kawałki ciasta do przyrządzania tortilli, cienkie paluszki chlebowe, drożdżowe bułeczki, duński chleb, duńskie bułki, duże miękkie bułki, grube paluszki chlebowe, grzanki, herbatniki do aperitifu,
herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki słodkie lub słone, herbatniki z cebulą lub serem, maca, małe grube naleśniki, miękkie bułeczki, mieszanki na chleb słodowy, nadziewane kanapki, nadziewany
chleb, niesfermentowany chleb, osłonki chlebowe nadziewane owocami, paluszki chlebowe, pumpernikiel, słodkie bułeczki, suchary,
suchary holenderskie, świeży chleb, tortille, tosty, babki nasycane
syropem z aromatem rumowym, batony z orzechów w karmelu,
bezy, biszkopty parzone, brioszki jako drożdżowe bułeczki, ciastka
czekoladowe brownie, bułeczki z kremem, bułeczki z rodzynkami
z mleczną czekoladą, bułki chrupiące, chińskie ciasteczka księżycowe, chrupiące ciastka z kremem, hiszpańskie pączki churros, ciasta
czekoladowe, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta mrożone, ciasta na bazie pomarańczy, ciasta słodkie lub
słone, ciasta słodowe, ciasta w polewie czekoladowej, ciasta wegańskie, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasta z melasą, ciasteczka, ciasteczka maślane, ciasteczka migdałowe, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka
migdałowe, ciastka na patyku, ciastka owsiane spożywcze, ciastka
w polewie o smaku czekoladowym, ciasto francuskie, ciasto kruche,
ciasto migdałowe, ciasto na bazie jaj, ciasto na słodkie wypieki, ciasto
o przedłużonej trwałości, ciasto ryżowe wypełnione dżemem z fasoli, ciasto śliwkowe, ciasto śniadaniowe, cienkie ciasto bazowe do tart,
czekoladowe wafle karmelowe, duńskie ciastka maślane, eklerki, gotowane na parze ciastka w stylu japońskim, gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta francuskiego, gotowe desery jako wyroby piekarnicze,
gotowe spody do ciast, herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbatniki o smaku owocowym, herbatniki oblane czekoladą, herbatniki
owsiane spożywcze, herbatniki słodowe do spożycia przez ludzi, herbatniki w polewie czekoladowej, herbatniki w połowie oblane polewą czekoladową, herbatniki z polewą lukrową, herbatniki zawierające owoce, herbatniki zawierające składniki o smaku czekoladowym,
herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, holenderski piernik imbirowy, jadalne wafle, kandyzowane ciastka z prażonego ryżu, kawałki ciast, kremy bawarskie, kruche ciastka maślane częściowo oblane
czekoladą, kruche ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, kruche
ciasto, kruche rurki, lukrowane biszkopty, lukrowane ciasto, lukrowane ciasta z owocami, magdalenki, mieszanki na ciastka, mrożone ciasta jogurtowe, mrożone wyroby piekarnicze, muszelki z ciasta, napoleonki, nieupieczone ciasto bez nadzienia, pączki, pasty czekoladowe,
paszteciki, pierniczki, piernik, placki, placki z nadzieniem owocowym, placki z borówkami, placki z kurczakiem, podłużne biszkopty,
precle polane czekoladą, przekąski w postaci ciast owocowych, cienkie naleśniki, ciasteczka ptifurki, puddingi bożonarodzeniowe, rogaliki, rożki do lodów, serniki, słodkie bułeczki typu muffin, słodkie herbatniki do spożycia przez ludzi, słodkie drożdżowe bułki duńskie,
smażone ciasteczka, spody do tarty, szarlotka, tarty, tarty jajeczne,
tarty z jabłkami, tarty z owocami, tarty z polewą, wafelki, wafelki
w polewie czekoladowej, wiedeńskie wypieki, wyroby ciastkarskie
nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby piekarnicze
zawierające kremy i owoce, wyroby piekarnicze zawierające owoce,
wyroby piekarnicze zawierające kremy, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa pieczywa chrupkiego, pieczywa owocowego, mieszanek
do robienia pieczywa, przekąsek z pieczywa chrupkiego, kukurydzianych smażonych bułeczek, zawijanych kanapek typu wrap, angielskich muf fin, babeczek, bagietek, bajgli, bułeczek chrupkich, bułeczek na bazie mąki kukurydzianej, bułeczek słodkich, bułki tartej,
bułek, bułek chrupiących, bułek nadziewanych, bułek z bekonem,
bułek z nadzieniem, chleba, chleba bezdrożdżowego, chleba bezglutenowego, chleba chrupkiego, chleba czosnkowego, chleba na parze, chleba na wpół upieczonego, chleba naan, chleba o niskiej za-
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wartości soli, chleba pita, chleba razowego, chleba słodowego,
chleba słodowego z owocami, chleba sodowego, chleba w kształcie
placków, chleba wielozbożowego, chleba wstępnie upieczonego,
chleba z przyprawami, chleba z rodzynkami, chleba z ziarnami soi,
chleba ze słodką czerwoną fasolą, chleba żytniego, chrupiącego pieczywa, ciastek herbacianych, ciastek na bazie drożdży piwnych, ciastek owsianych spożywczych, cienkich kawałków ciasta do przyrządzania tortilli, cienkich paluszków chlebowych, drożdżowych
bułeczek, duńskiego chleba, duńskich bułek, dużych miękkich bułek,
grubych paluszków chlebowych, grzanek, herbatników do aperitifu,
herbatników owsianych spożywczych, herbatników słodkich lub słonych, herbatników z cebulą lub serem, macy, małych grubych naleśników, miękkich bułeczek, mieszanek na chleb słodowy, nadziewanych kanapek, nadziewanego chleba, niesfermentowanego chleba,
osłonek chlebowych nadziewanych owocami, paluszków chlebowych, pumpernikla, słodkich bułeczek, sucharów, sucharów holenderskich, świeżego chleba, tortilli, tostów, babek nasycanych syropem z aromatem rumowym, batonów z orzechów w karmelu, bez,
biszkoptów parzonych, brioszek jako drożdżowych bułeczek, ciastek
czekoladowych brownie, bułeczek z kremem, bułeczek z rodzynkami z mleczną czekoladą, bułek chrupiących, chińskich ciasteczek
księżycowych, chrupiących ciastek z kremem, hiszpańskich pączków
churros, ciast czekoladowych, ciast czekoladowych wykonanych
z czekoladowego biszkoptu, ciast mrożonych, ciast na bazie pomarańczy, ciast słodkich lub słonych, ciast słodowych, ciast w polewie
czekoladowej, ciast wegańskich, ciast z bakaliami, ciast z cukierkami,
ciast z dyni, ciast z kremem, ciast z melasą, ciasteczek, ciasteczek maślanych, ciasteczek migdałowych, ciasteczek z wróżbą, ciastek, ciastek czekoladowych, ciastek migdałowych, ciastek na patyku, ciastek
owsianych spożywczych, ciastek w polewie o smaku czekoladowym,
ciasta francuskiego, ciasta kruchego, ciasta migdałowego, ciasta
na bazie jaj, ciasta na słodkie wypieki, ciasta o przedłużonej trwałości, ciasta ryżowego wypełnionego dżemem z fasoli, ciasta śliwkowego, ciasta śniadaniowego, cienkiego ciasta bazowego do tart, czekoladowych wafli karmelowych, duńskich ciastek maślanych, eklerków,
gotowanych na parze ciastek w stylu japońskim, gotowych babeczek
vol-au-vent z ciasta francuskiego, gotowych deserów jako wyrobów
piekarniczych, gotowych spodów do ciast, herbatników, herbatników czekoladowych, herbatników o smaku owocowym, herbatników
oblanych czekoladą, herbatników owsianych spożywczych, herbatników słodowych do spożycia przez ludzi, herbatników w polewie
czekoladowej, herbatników w połowie oblanych polewą czekoladową, herbatników z polewą lukrową, herbatników zawierających owoce, herbatników zawierających składniki o smaku czekoladowym,
herbatników zbożowych do spożycia przez ludzi, holenderskich pierników imbirowych, jadalnych wafli, kandyzowanych ciastek z prażonego ryżu, kawałek ciast, kremów bawarskich, kruchych ciastek maślanych częściowo oblanych czekoladą, kruchych ciastek maślanych
częściowo oblanych polewą o smaku czekoladowym, kruchych ciastek maślanych w polewie o smaku czekoladowym, kruchych ciastek
maślanych z polewą czekoladową, kruchych ciast, kruchych rurek,
lukrowanych biszkoptów, lukrowanych ciast, lukrowanych ciast
z owocami, magdalenek, mieszanek na ciastka, mrożonych ciast jogurtowych, mrożonych wyrobów piekarniczych, muszelek z ciasta,
napoleonek, nieupieczonych ciast bez nadzienia, pączków, past czekoladowych, pasztecików, pierniczków, pierników, placków, placków
z nadzieniem owocowym, placków z borówkami, placków z kurczakiem, podłużnych biszkoptów, precli polanych czekoladą, przekąsek
w postaci ciast owocowych, cienkich naleśników, ciasteczek ptifurek,
puddingów bożonarodzeniowych, rogalików, rożków do lodów, serników, słodkich bułeczek typu muffin, słodkich herbatników do spożycia przez ludzi, słodkich drożdżowych bułek duńskich, smażonych
ciasteczek, spodów do tart, szarlotek, tart, tart jajecznych, tart z jabłkami, tart z owocami, tart z polewą, wafelków, wafelków w polewie
czekoladowej, wiedeńskich wypieków, wyrobów ciastkarskich nadziewanych owocami, wyrobów ciastkarskich z makiem, wyrobów
ciastkarskich z owocami, wyrobów cukierniczych z mąki, wyrobów
piekarniczych zawierających kremy i owoce, wyrobów piekarniczych
zawierających owoce, wyrobów piekarniczych zawierających kremy.

(111) 326929
(220) 2019 07 05
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) JANOWICZ RAFAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 501939
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(540) Sushi World
(540)

(591) czarny, czerwony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 25.07.20
(510), (511) 30 sushi, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, sprzedaż detaliczna lub hurtowa sushi, usługi handlu detalicznego lub hurtowego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, 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, 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 restauracji
sprzedających sushi, usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską,
usługi restauracji japońskich, przygotowanie dań kuchni japońskiej
do bezpośredniego spożycia.
(111) 326930
(220) 2019 07 09
(210) 502016
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) COSMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COSMEDICA
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające,
środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 promocja sprzedaży dla
osób trzecich, badania opinii publicznej, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 41
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi medyczne.
(111) 326931
(220) 2019 07 08
(210) 502049
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) PAZDAN KRZYSZTOF P.P.H.U. ORION, Żnin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Leśny Dom Seniora NOWY STANDARD ŻYCIA
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(540)

(591) zielony, brązowy
(531) 05.01.16, 05.01.06, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi
ludźmi, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi w zakresie zdrowia, usługi domów opieki, usługi szpitalnych domów
opieki, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi leczenia medycznego świadczone przez domy opieki, usługi doradztwa medycznego świadczone przez domy opieki, świadczenie usług z zakresu
opieki zdrowotnej w domach, usługi opieki wyręczającej w postaci
domowej pomocy pielęgniarskiej, doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, ochrona zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej starości, organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów, ośrodki
zdrowia, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi opieki zdrowotnej,
usługi terapeutyczne, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwo geriatryczne, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii,
udostępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii, zapewnianie leczenia medycznego, organizowanie leczenia medycznego,
usługi w zakresie leczenia medycznego, badania medyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne,
pomoc medyczna, medyczne badania osób, usługi opieki medycznej, usługi oceny medycznej, usługi informacji medycznej, udzielanie informacji medycznej, świadczenie pomocy medycznej, opieka
pielęgniarska.
(111) 326932
(220) 2019 07 08
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) KOT ANNA MOTO-MEDIA, Kąkolewnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOCYKLISTA
(540)

(210) 502051

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.17
(510), (511) 41 publikowanie materiałów multimedialnych online,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, usługi wydawnicze, wydawanie gazet, wydawanie biuletynów, wydawanie katalogów, wydawanie przewodników
turystycznych, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych,
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.
(111) 326933
(220) 2019 07 08
(210) 502052
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) GÓRNY PAWEŁ 100% CZEKOLADY, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% CZEKOLADY
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(540)

(591) zółty
(531) 08.01.22, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 pasta z orzechów, masło z orzechów, orzechy przetworzone, 30 czekolada, gorąca czekolada, czekolada mleczna, czekoladki, czekolada bezmleczna, nadziewana czekolada, czekolada
pitna, czekolada nielecznicza, ciasta czekoladowe, słodycze czekoladowe, batony czekoladowe, pasty czekoladowe, posypka czekoladowa, jajka czekoladowe, ciastka czekoladowe, gofry czekoladowe,
herbatniki czekoladowe, czekoladowa kawa, desery czekoladowe,
ekstrakty czekoladowe, czekoladowe fondue, cukierki czekoladowe,
napoje czekoladowe, kremy czekoladowe, sos czekoladowy, musy
czekoladowe, wafle czekoladowe, precle polane czekoladą, herbatniki oblane czekoladą, czekoladki z nadzieniem, czekolada z bąbelkami, czekoladowe dodatki smakowe, ciasta czekoladowe wykonane
z czekoladowego biszkoptu, produkty na bazie czekolady, napoje
zawierające czekoladę, czekoladki z likierem, czekolada z alkoholem,
króliczki z czekolady, orzechy w czekoladzie, czekoladowe wafle karmelowe, marcepan w czekoladzie, kawałeczki czekolady do deserów, wyroby cukiernicze z czekolady, czekolada mleczna w tabliczkach, mieszanki czekolady na gorąco, nadzienia na bazie czekolady,
napoje sporządzone z czekolady, praliny wytworzone z czekolady,
czekoladki w kształcie muszelek, czekoladki w kształcie pralinek,
napoje czekoladowe z mlekiem, gofry z polewą czekoladową, czekoladowe ozdoby do ciast, batoniki z polewą czekoladową, polewa
lub posypka czekoladowa, herbatniki w polewie czekoladowej, batoniki z nadzieniem czekoladowym, ciasta w polewie czekoladowej,
migdały w polewie czekoladowej, napoje mrożone na bazie czekolady, dekoracje z czekolady na choinki, produkty cukiernicze uformowane z czekolady, gotowe desery na bazie czekolady, czekoladki
w kształcie koników morskich, nadzienia czekoladowe do wyrobów
piekarniczych, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny,
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych,
batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, wyroby cukiernicze
czekoladowe o smaku praliny, cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, nadzienia na bazie czekolady do placków
i ciast, ciasta, mąka orzechowa, 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi
barów kawowych, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
serwowanie jedzenia i napojów, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów.
(111) 326934
(220) 2019 07 09
(210) 502053
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC SPÓŁKA JAWNA,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THE SPAGHETTI INCIDENT
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci
informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność
poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi zapewniania dostępu do treści portali internetowych,
usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania
i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi przekazywania poczty elektro-
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nicznej 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) 326935
(220) 2019 07 09
(210) 502057
(151) 2019 11 26
(441) 2019 08 12
(732) KALERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KALERT
(510), (511) 9 inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, telefoniczne
urządzenia nadawcze, urządzenia monitorujące, inne niż do celów
medycznych, urządzenia systemu GPS.
(111) 326936
(220) 2019 07 10
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) IT POMOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SimpleCollect
(510), (511) 9 program komputerowy.

(210) 502113

(111) 326937
(220) 2019 07 10
(210) 502114
(151) 2019 11 27
(441) 2019 08 12
(732) Gajda Stanisław PIERWSZA PRYWATNA KLINIKA
STOMATOLOGICZNA dr n. med. STANISŁAW GAJDA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr gajda KLINIKA STOMATOLOGICZNA PIERWSZA PRYWATNA
OD 1983 ROKU
(540)

(591) ciemnozielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 wszczepialne protezy, protezy dentystyczne, protezy w postaci wkładów, protezy stosowane w stomatologii, implanty
stosowane w stomatologii, protezy do wszczepiania do żuchwy, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, protezy dentystyczne
w postaci wkładów, protezy w postaci częściowych koron zębowych,
protezy w postaci pełnych koron zębowych, materiały na implanty
do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], protezy z porcelany
o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane do struktury szkliwa, protezy z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane do struktury zębiny, protezy acetalowe, protezy akrylowe, protezy szkieletowe,
korony dentystyczne, korony porcelanowe, korony pełnoceramiczne,
korony cyrkonowe, mosty do implantów do celów dentystycznych,
40 produkcja na zamówienie protez stomatologicznych i sztucznych szczęk, usługi technika dentystycznego, 42 usługi laboratoryjne w zakresie badań stomatologicznych, 44 stomatologia z sedacją,
stomatologia zachowawcza, pomoc stomatologiczna, stomatologia
kosmetyczna, doradztwo związane ze stomatologią, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, dopasowywanie sztucznych
kończyn, przyrządów do protetyki i protez, dopasowywanie przyrządów protetycznych, usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej,
konsultacje dentystyczne, badania rentgenowskie w celach medycznych, usługi rentgenowskie, rentgenodiagnostyka, tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne, radiowizjografia cyfrowa, usługi
ortodontyczne, udzielanie informacji na temat stomatologii, chirurgia, endodoncja, pedodoncja, protetyka, implantologia, profilaktyka
stomatologiczna, leczenie i odtwarzanie narządu żucia jako układu
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stomatognatycznego, usługi w zakresie leczenia próchnicy, leczenia
kanałowego, leczenia kanałowego pod mikroskopem, wybielania zębów, regeneracji kości, podnoszenia dna zatoki szczękowej, usuwania
zębów, chirurgicznego usuwania zębów, plastyki dziąseł, kiretażu,
usuwania kamienia nazębnego, wybielania zębów, piaskowania zębów, lakowania zębów, fluoryzacji, instruktażu higieny jamy ustnej,
uzupełniania protetycznego na implantach.

(111) 326938
(220) 2019 07 17
(210) 502362
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 19
(732) SIENKIEWICZ GRZEGORZ DRAGON TRADER, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEGASUS
(540)

(591) czerwony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 9 mikrokomputery.
(111) 326939
(220) 2019 03 07
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 26
(732) KLIMOWICZ ŁUKASZ, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klimowicz swojska masarnia
(540)

(210) 496891

(531) 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, kiełbasy, wyroby z mięsa, wyroby
garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, wyroby wędliniarskie, pasztety, słoniny, wędzonki, podroby, wyroby podrobowe, konserwy, flaki, galaretki, zupy, rosoły, gotowe do spożycia dania
na bazie mięs, podrobów lub ryb, nabiału, filety rybne, krokiety, pasty
rybne do kanapek, pasty rybne, pasztety, sałatki: warzywne, jarzynowe, owocowe i rybne, konserwy mięsne i rybne, 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych
mięs, wędlin, kiełbas, wyrobów z mięsa, wyrobów garmażeryjnych
na bazie mięsa, wyrobów na bazie mięsa, wyrobów wędliniarskich,
pasztetów, słonin, wędzonek, podrobów, wyrobów podrobowych,
konserw, flaków, galaretek, zup, rosołów, dań gotowych do szybkiego spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów, ryb, nabiału, warzyw,
jarzyn i owoców, filetów rybnych, krokietów, past rybnych do kanapek, past rybnych, pasztetów, sałatek: warzywnych, jarzynowych,
owocowych i rybnych, konserw mięsnych i rybnych, reklamy radiowe
i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych,
zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur, 40 ubój
zwierząt, przetwórstwo mięsne, przetwórstwo rybne, przetwarzanie
i przerabianie surowców mięsnych, usługi w zakresie konserwowania
żywności, wędzenie żywności, mrożenie żywności.
(111) 326940
(220) 2018 11 28
(210) 493216
(151) 2019 12 03
(441) 2019 07 08
(732) SIKORSKI DAWID SMILE TRADING, Chojniczki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ewood
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe, stoły, stoliki, ławy, blaty
stołów, krzesła, artykuły wyposażenia wnętrz i inne.

(111) 326941
(220) 2018 12 01
(210) 493324
(151) 2019 12 06
(441) 2019 03 11
(732) DIK-OIL KRZYSZTOF POKUSA, DARIUSZ ROSZCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Koszalin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRAFTSTERN
(510), (511) 1 chemiczne środki dla przemysłu, detergenty używane
w procesach produkcyjnych, emulgatory, mydła metaliczne do celów przemysłowych, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, preparaty
do odtłuszczania w procesach produkcyjnych, środki do usuwania olejów, płyny hamulcowe, płyny wspomagające do materiałów ściernych,
3 preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia rur odpływowych, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, preparaty do odtłuszczania inne niż
w procesach produkcyjnych, oleje czyszczące, 4 oleje do farb, oleje
do konserwacji murów, oleje i smary do konserwacji skóry, oleje do natłuszczania, oleje do smarowania, oleje zwilżające, oleje przemysłowe,
oleje silnikowe, smary, smary do łożysk, smary do broni, smary do obuwia, smary do pasów, smary do narzędzi tnących.
(111) 326942
(220) 2018 12 11
(210) 493738
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) OGONOWSKA IWONA RENTMED, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RENTMED
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
medycznych, usługi skupu i sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii,
37 konserwacja, serwis i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, konserwacja urządzeń i narzędzi medycznych, naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń medycznych, 39 wypożyczanie wózków inwalidzkich, 40 produkcja na zamówienie urządzeń medycznych dla osób
trzecich, 44 wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych
do celów rehabilitacji zdrowotnej, wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych,
doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków
inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek.
(111) 326943
(220) 2018 12 17
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) COLOR PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biestrzyków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLOR press
(540)

(210) 493985

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, papier samoprzylepny, karton, tektura, etykiety z papieru lub kartonu, samoprzylepne etykiety drukowane,
nalepki, naklejki, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu,
opakowania do butelek z tektury, kartonu lub papieru, folie z zregenerowanej celulozy do celów pakunkowych, pudła i pudełka z kartonu, tektury lub papieru, worki pakunkowe, powłoki pakunkowe,
obwoluty pakunkowe, puszki pakunkowe i torby pakunkowe z papieru, kartonu lub tektury, folia opakowaniowa, materiał pakunkowy
z papieru lub kartonu, publikacje drukowane, 40 usługi poligraficzne, usługi drukarskie, usługi introligatorskie, drukowanie materiałów reklamowych, obróbka materiałów reklamowych, nanoszenie
nadruków na etykietach, materiałach do pakowania i opakowaniach,
nanoszenie nadruków na przedmioty o charakterze reklamowym, 42
usługi projektowania graficznego, usługi w zakresie projektowania
opakowań i etykiet, doradztwo techniczne oraz prace rozwojowe
w zakresie technologii opakowań, wzornictwo przemysłowe.
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(111) 326944
(220) 2019 01 09
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 22
(732) LIERA ARTUR WOJCIECH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) liera LIERA. ACADEMY
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 494682

(111) 326947
(220) 2019 05 07
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 17
(732) HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL WARSZAWA
(540)

Nr 4/2020
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(591) złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.03
(510), (511) 44 usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosmetyczne.
(111) 326945
(220) 2019 03 05
(210) 496739
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 19
(732) KOROLCZUK KATARZYNA, KOROLCZUK CEZARY K&C
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pani K. cukiernia
(540)

(591) biały, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 08.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, torty, ciasta, ciastka,
tarty, słodycze, wyroby czekoladowe i czekoladopodobne, lody, sorbety, sosy do lodów, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
pieczywo, chleb, bułki, słodkie bułki, 43 usługi cukierni, lodziarni,
kawiarni, barów kawowych, dostawa tortów, ciast i napojów, dekorowanie ciast, degustacja ciast i tortów, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi gastronomiczne związane z podawaniem
potraw i napojów w cukierniach, lodziarniach, kawiarniach, barach
i restauracjach (stałych i mobilnych), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 326946
(220) 2019 05 07
(210) 499471
(151) 2019 12 09
(441) 2019 06 24
(732) ESLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 41set
(540)

(591) szary, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.25
(510), (511) 6 balustrady metalowe, bramy metalowe, tkanina druciana, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe) dla budownictwa,
kosze metalowe do ogrodzeń i form małej architektury miejskiej
i ogrodowej takie jak metalowe kosze gabionowe, metalowe wiaty
i ogrodzenia oraz akcesoria i osprzęt do nich, parkany metalowe, płyty i przegrody metalowe, 42 usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące małej architektury ogrodowej i miejskiej, projektowanie systemów małej architektury miejskiej i ogrodowej.

(591) biały, ciemnobrązowy, czarny, szary, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 26.11.03, 26.11.07, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą,
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej świadczone w sklepie, supermarkecie,
magazynie fabrycznym lub celnym, w hurtowni, w sprzedaży bezpośredniej, obnośnej i internetowej artykułów żywnościowych, kosmetyków, produktów leczniczych, napojów alkoholowych, 41 usługi
w zakresie działalności rekreacyjnej i sportowej, usługi w zakresie
organizowania i obsługi przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń i zjazdów, usługi siłowni, usługi klubów i dyskotek,
43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelarskie, usługi w zakresie schronisk turystycznych, usługi w zakresie pól
kempingowych, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni,
barów, stołówek, bistro, usługi cateringowe, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi wynajmowania sal na posiedzenia,
usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych.
(111) 326948
(220) 2019 05 09
(210) 499556
(151) 2019 12 09
(441) 2019 06 24
(732) ABRAMCZUK PIOTR EVENT EQUIPMENT SERVICE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Event EQUIPMENT Service Wypożyczalnia Gastronomiczna
(540)

(591) czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 11.01.04
(510), (511) 43 wypożyczanie naczyń stołowych, wypożyczanie
sztućców, wypożyczanie przyborów kuchennych, wypożyczanie wyposażenia barowego, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych,
wypożyczanie fontann czekoladowych, wypożyczanie szklanych
naczyń, wypożyczanie dystrybutorów wody, wypożyczanie automatów do napojów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie podgrzewaczy do potraw, wypożyczanie fontann z napojami, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie zastawy
stołowej, wynajem serwisów stołowych, wynajem sprzętu do podawania jedzenia i napojów, wynajem sprzętu do gotowania do celów
przemysłowych, wynajem zastaw stołowych, wynajem nieelektrycznych płytek grzewczych, wypożyczanie mebli, wypożyczanie umeblowania, wynajem lad kuchennych do przygotowywania posiłków
do bezpośredniego spożycia, wypożyczanie blatów kuchennych,
wypożyczanie krzeseł i stołów, wypożyczanie stołów do wnętrz, wypożyczanie bielizny stołowej, wypożyczanie krzeseł do wnętrz, wy-
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pożyczanie namiotów, wypożyczanie dużych namiotów, wynajem
konstrukcji namiotowych, wypożyczanie konstrukcji przenośnych,
wypożyczanie mebli na prezentacje, wypożyczanie mebli na konferencje, wypożyczanie mat do wnętrz, wypożyczanie dywanów, wypożyczanie wykładzin podłogowych, wypożyczanie wyposażenia
wnętrz, wynajem chodników i dywaników, informowanie i porady
w zakresie przygotowywania posiłków.

(111) 326949
(220) 2019 05 16
(151) 2019 12 02
(441) 2019 08 05
(732) OSTROWSKI PIOTR JAN ITTC, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTE CAFE
(540)

(111) 326950
(220) 2017 04 28
(210) 471092
(151) 2019 12 05
(441) 2017 06 05
(732) REVIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REVIMED
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 326951
(220) 2018 06 09
(210) 486908
(151) 2019 12 06
(441) 2018 10 08
(732) KONOPKA HENRYK FIRMA CONHPOL-HENRYK KONOPKA,
Stanisław Dolny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DANCELINES
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, obuwie sportowe, obuwie dla tancerzy.
(111) 326952
(220) 2019 03 13
(210) 497153
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTOS Dynamic
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 01.15.15, 26.01.03, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 30 cukierki, batony, czekolady, 32 napoje energetyzujące, napoje dla sportowców, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje chłodzące, napoje owocowe, wody mineralne i gazowane, soki, syropy i preparaty do produkcji napojów.
(220) 2019 05 30
(441) 2019 07 22

(732) BOSTIK SA, Colombes (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bostik smart adhesives MAMUT
(540)

(210) 499863

(591) szary, żółty
(531) 11.03.04, 11.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa ekspresów do kawy,
kawy, akcesoriów do kawy, 37 serwis ekspresów do kawy, 43 dzierżawa ekspresów do kawy.

(111) 326953
(151) 2019 12 06
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(210) 500514

(591) biały, zielony, czerwony, żółty, złoty, czarny
(531) 03.02.01, 03.11.10, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 1 kleje do użytku przemysłowego oraz stosowane w budownictwie, 16 kleje do materiałów piśmiennych lub do użytku domowego, kleje do celów majsterkowania, kleje do drewna do użytku
domowego, kleje do tkanin do użytku domowego, kleje do użytku
biurowego, materiały klejące do szkła do użytku w gospodarstwie
domowym, materiały klejące do skóry do użytku w gospodarstwie
domowym.
(111) 326954
(220) 2019 03 14
(210) 497184
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 02
(732) SOCHA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOCHA
(540)

(591) biały, szary, czarny, czerwony, srebrny
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 36 zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi najmu nieruchomości, usługi
wyceny nieruchomości, usługi wyceny inwestycji budowlanych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie.
(111) 326955
(220) 2019 04 05
(210) 498328
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) WYSZYŃSKI PIOTR BRONISŁAW AZZURRO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Azzurro
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone online w zakresie biżuterii, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone online w zakresie
artykułów jubilerskich, usługi sklepów detalicznych online obejmujące biżuterię, sprzedaż detaliczna lub hurtowa biżuterii, biżuterii
damskiej, naszyjników, biżuterii szlachetnej, biżuterii emaliowanej,
biżuteria fantazyjna, sztucznej biżuterii, łańcuszków, medalionów,
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biżuterii platynowej, zawieszek, imitacji biżuterii, biżuterii osobistej,
ozdób, broszek, krzyżyków, bransoletek, pierścionków, pereł, szpilek biżuteryjnych, wisiorków biżuteryjnych, wyrobów biżuteryjnych,
broszek ozdobnych, szpilek ozdobnych, syntetycznych kamieni,
szkatułek na biżuterię, amuletów będących biżuterią, biżuterii z diamentami, biżuterii ze szkła sztrasowego, wyrobów jubilerskich, biżuterii ze złota, zapięć do biżuterii, biżuterii na zamówienie, biżuterii
na ciało, biżuterii z kryształu, kasetek na biżuterię, półszlachetnych
artykułów biżuteryjnych, ozdób z biżuterii sztucznej, biżuterii z metali nieszlachetnych, biżuterii wytworzonej z brązu, wpinek do klapy,
biżuterii z metali szlachetnych, biżuterii z emalii cloisonné, srebrnych
nici, złotych nici, biżuterii z emalii komórkowej, klamer ze srebra,
opraw będących częścią biżuterii, koralików do wyrobu biżuterii,
biżuterii platerowana metalami szlachetnymi, biżuterii z kamieniami szlachetnymi, kaboszonów do wyrobu biżuterii, zwijanych etui
na biżuterię, agatów stosowany w biżuterii, pierścionków z metali
szlachetnych, drucików z metali szlachetnych, biżuterii ze srebra
wysokiej próby, części i akcesoriów do biżuterii, bransoletek z tkaniny haftowanej, biżuterii wykonanej z hodowlanych pereł, biżuterii
do noszenia na głowie, wisiorków z bursztynu będących biżuterią,
ozdób do uszu w postaci biżuterii, biżuterii ze stopów cyny z ołowiem, ozdób na ubrania w postaci biżuterii, spinek do szali mające
charakter biżuterii, zawieszek do bransoletek z metali pospolitych,
wpinek do klapy z metali szlachetnych, półfabrykatów z kamieni
szlachetnych przeznaczonych do produkcji biżuterii, półwyrobów
z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii.

(111) 326956
(220) 2019 04 16
(151) 2019 12 09
(441) 2019 08 19
(732) Czarnecki Adam, Choroszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) betonova
(540)

(210) 498855

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, cegły, cement,
materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy
dróg, dźwigary niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane
w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
formy odlewnicze niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, lodowiska [konstrukcje niemetalowe], łupek,
maszty [słupy] niemetalowe, maszty flagowe, niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe
płytki ścienne, niemetalowe słupy, obudowy kominków, niemetalowe, bariery ochronne drogowe niemetalowe, ogniotrwałe materiały
budowlane, niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, parapety okienne niemetalowe, platformy
prefabrykowane, niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, pływackie baseny
[konstrukcje niemetalowe], podłogi niemetalowe, pływające pomosty niemetalowe do cumowania, profile niemetalowe dla budownictwa, rurociągi zasilające, niemetalowe, spustowe rury niemetalowe,
sztywne rury, niemetalowe [budownictwo], stopnie schodów niemetalowe, schody niemetalowe, słupy niemetalowe dla budownictwa,
słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, tłuczeń, pokrywy
do włazów niemetalowe, zbiorniki murowane.
(111) 326957
(220) 2019 05 08
(210) 499510
(151) 2019 12 09
(441) 2019 06 24
(732) ARANOWSKI ŁUKASZ, ĆWIERZYŃSKA ANNA, ĆWIERZYŃSKI
PAWEŁ, GAWIŃSKI ARTUR SNS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH im. Włodzimierza Kołosa

Nr 4/2020

(540)

(591) biały, niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.02, 02.09.04
(510), (511) 16 książki, podręczniki, skrypty, gazety i czasopisma,
informatory, adresatki, afisze, almanachy, plakaty, albumy, artykuły
biurowe za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne pióra, chorągiewki papierowe, obwoluty, okładki
papierowe na dokumenty, segregatory, fotografie, ramki na fotografie, kalendarze, karty pocztowe, zakładki od książek, papier listowy,
zszywki biurowe, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej naukowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą naukową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalności gospodarczej naukowej, usługi
doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej
naukowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej naukowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie
targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów,
wycena działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji
o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja
rachunków, wycena działalności gospodarczej, badanie opinii publicznej, sprzedaż hurtowa i detaliczna książek, podręczników, gazet
i czasopism, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu książek, podręczników, gazet i czasopism, 41 usługi edukacyjne,
usługi kształcenia w ramach programów kierunkowych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni wyższych, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, doradztwo
zawodowe, usługi kształcenia na odległość, nauczanie korespondencyjne, publikowanie tekstów i książek naukowych, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków o tematyce naukowej,
obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych oraz konkursów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach
naukowych, organizowanie obozów naukowych, ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia naukowe.
(111) 326958
(220) 2019 05 21
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 19
(732) KLEWEK MARCIN, Siedlce (PL);
KLEWEK MARIUSZ, Siedlce (PL);
URUSZCZAK DAMIAN, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIXEM

(210) 500058
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(540)

(591) biały, czerwony, ciemnoczerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: narzędzia rolnicze, ogrodnicze, nawadniające i do kształtowania krajobrazu, oświetlenie domu i ogrodu, akcesoria dekoracyjne
domu i ogrodu, narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, w tym ręcznie sterowane, elektronarzędzia, narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, akcesoria
samochodowe, części samochodowe, akcesoria motocyklowe, części
motocyklowe, narzędzia warsztatowe, meble i akcesoria warsztatowe,
sprzęt warsztatowy, odzież robocza i BHP, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, rowery i akcesoria rowerowe akcesoria turystyczne, akcesoria i narzędzia modelarskie, drobne sprzęty
AGD, usługi sprzedaży hurtowej związane z następującymi produktami: narzędzia rolnicze, ogrodnicze, nawadniające i do kształtowania
krajobrazu, oświetlenie domu i ogrodu, akcesoria dekoracyjne domu
i ogrodu, narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane,
do naprawy i konserwacji, w tym ręcznie sterowane, elektronarzędzia,
narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, akcesoria samochodowe, części samochodowe, akcesoria motocyklowe, części motocyklowe, narzędzia warsztatowe, meble i akcesoria warsztatowe, sprzęt
warsztatowy, odzież robocza i BHP, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe
układy bieżne do pojazdów, rowery i akcesoria rowerowe akcesoria
turystyczne, akcesoria i narzędzia modelarskie, drobne sprzęty AGD,
usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: narzędzia rolnicze, ogrodnicze, nawadniające i do kształtowania
krajobrazu, oświetlenie domu i ogrodu, akcesoria dekoracyjne domu
i ogrodu, narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane,
do naprawy i konserwacji, w tym ręcznie sterowane, elektronarzędzia,
narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, akcesoria samochodowe, części samochodowe, akcesoria motocyklowe, części motocyklowe, narzędzia warsztatowe, meble i akcesoria warsztatowe, sprzęt
warsztatowy, odzież robocza i BHP, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe
układy bieżne do pojazdów, rowery i akcesoria rowerowe akcesoria
turystyczne, akcesoria i narzędzia modelarskie, drobne sprzęty AGD,
usługi sprzedaży hurtowej online związane z następującymi produktami: narzędzia rolnicze, ogrodnicze, nawadniające i do kształtowania
krajobrazu, oświetlenie domu i ogrodu, akcesoria dekoracyjne domu
i ogrodu, narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane,
do naprawy i konserwacji, w tym ręcznie sterowane, elektronarzędzia,
narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, akcesoria samochodowe, części samochodowe, akcesoria motocyklowe, części motocyklowe, narzędzia warsztatowe, meble i akcesoria warsztatowe, sprzęt
warsztatowy, odzież robocza i BHP, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe
układy bieżne do pojazdów, rowery i akcesoria rowerowe akcesoria
turystyczne, akcesoria i narzędzia modelarskie, drobne sprzęty AGD,
usługi sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi produktami: narzędzia rolnicze, ogrodnicze, nawadniające i do kształtowania
krajobrazu, oświetlenie domu i ogrodu, akcesoria dekoracyjne domu
i ogrodu, narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane,
do naprawy i konserwacji, w tym ręcznie sterowane, elektronarzędzia,
narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, akcesoria samochodowe, części samochodowe, akcesoria motocyklowe, części motocyklowe, narzędzia warsztatowe, meble i akcesoria warsztatowe, sprzęt
warsztatowy, odzież robocza i BHP, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe
układy bieżne do pojazdów, rowery i akcesoria rowerowe akcesoria
turystyczne, akcesoria i narzędzia modelarskie, drobne sprzęty AGD,
administrowanie programami lojalności konsumenta, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi pośrednictwa w handlu,
wyceny handlowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 326959
(220) 2019 05 21
(210) 500072
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 12
(732) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 01.15.15, 26.04.13
(510), (511) 11 instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje grzewcze
na energię słoneczną, urządzenia magazynujące energię słoneczną
do celów grzewczych, urządzenia do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewania, pompy ciepła do przetwarzania energii, piece słoneczne, instalacje centralnego ogrzewania,
urządzenia centralnego ogrzewania, urządzenia do ogrzewania,
domowe urządzenia do ogrzewania, 42 prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem
naturalnych źródeł energii, udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii.
(111) 326960
(220) 2019 05 21
(210) 500110
(151) 2019 12 12
(441) 2019 08 19
(732) SAHATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAHATY
(540)

(591) ciemnoczerwony, bordowy, brązowy, jasnobrązowy, szary,
żółty, pomarańczowy, biały, czarny, beżowy
(531) 04.01.04, 03.04.07, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi budowy budynków mieszkalnych i przemysłowych, dekarstwo, instalowanie i naprawa instalacji elektrycznej w budynkach, usługi remontowo-budowlane, konserwacja i naprawa budynków, instalowanie, konserwacja i naprawa
instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
instalowanie, konserwacja i naprawa wind oraz dźwigów w budynkach, budowa dróg i mostów, usługi hydrauliczne, montaż rusztowań, rozbiórki budynków, uszczelniania i ocieplanie budynków,
wypożyczanie sprzętu budowlanego, usługi związane z utrzymywaniem obiektów w ciągłej używalności.
(111) 326961
(220) 2019 06 13
(210) 501135
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) INFO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-opisy
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(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 dostarczanie informacji w formie elektronicznej o towarach, ich cenach, cechach, kodach, parametrach technicznych,
zastosowaniu, przeznaczeniu, warunkach zakupu, o promocjach,
o kosztach transportu, dostarczanie materiałów reklamowych, katalogów, ulotek reklamowych a także instrukcji obsługi, schematów
technicznych, filmów reklamowych, informacji prasowych, poradników, prezentacji i wszelkich innych materiałów dotyczących towarów, w celu ich prezentacji klientom oraz jako wsparcie dla sprzedawców tych towarów, prowadzenie wszelkich serwisów internetowych
i intranetowych, umożliwiających samodzielne zamawianie towarów przez nabywców wraz z prezentacją szczegółowych informacji
o towarach, ich cenach, przeznaczeniu, parametrach technicznych,
sporządzanie ofert rynkowych towarów, prezentowanych w dowolnej formie graficznej i słownej, prowadzenie baz danych, przesyłanie
materiałów reklamowych, ulotek, katalogów, filmów reklamowych
za pośrednictwem łączy komputerowych, Internetu, porządkowanie,
systematyzowanie, uaktualnianie informacji o towarach i o ich cechach, takich jak: cena, parametry techniczne, dostępność czasowa
i terytorialna, oferty rynkowe, warunki zakupu, promocje, warunki
gwarancji miejsca dostępności, gromadzenie informacji o towarach
w sposób umożliwiający ich porównywanie, wyszukiwanie i filtrowanie wedle założonych parametrów, porządkowanie i systematyzowanie informacji o produktach, prowadzenie rozmów z klientem,
mających na celu zachęcenie do dokonania zakupu, dostarczanie
informacji o towarach na nośnikach elektronicznych, w formie tradycyjnych ofert a także w formie ilustracji graficznych, zestawień tabelarycznych i wykresowych, przeprowadzanie analiz porównawczych
produktów, dostarczanie informacji o produktach z możliwością
ich wyszukiwania według życzeń i wymagań odbiorców, takich jak
parametry techniczne, ceny, analizy produktów dostępnych na rynku, zbieranie informacji o produktach pod kątem ich porównywania,
wyszukiwania i filtrowania, pozyskiwanie danych do baz danych,
wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, dostarczanie informacji i doradztwo wspomagające dokonywanie zakupów,
doradztwo dla pracowników działów marketingu oraz handlu, doradztwo jako wsparcie dla sprzedawców towarów, sporządzanie
ofert rynkowych towarów, prezentowanych w dowolnej formie
graficznej i słownej, dostarczanie informacji wspomagających zakupy i sprzedaż, prezentowanie towarów w sklepach, hurtowniach,
w materiałach reklamowych, dystrybucja informacji o towarach,
dystrybucja ofert handlowych i reklam, prezentowanych w formie
papierowej i za pośrednictwem systemów komputerowych, Internetu, doradztwo, dostarczanie informacji umożliwiających i ułatwiających wybór oraz planowanie zakupu a także sprzedaż towarów
klientom w sklepach detalicznych, hurtowniach, w sklepach wielkopowierzchniowych, w sklepach internetowych oraz w wszelkich
serwisach internetowych, ponadto zakup hurtowy do sklepów wielkopowierzchniowych, hurtowni i sklepów internetowych i wszelkich serwisów internetowych, promocja sprzedaży, opracowywanie
i stosowanie programów lojalnościowych, opracowywanie, projektowanie i dystrybucja materiałów reklamowych, usługi badania
rynku, przeprowadzanie sondaży rynku i badanie opinii klientów
na temat towarów, usługi pośrednictwa i doradztwa w zawieraniu
transakcji handlowych, doradztwo handlowe w zakupie i sprzedaży
towarów, usługi marketingowe, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą i planowanie strategii działania firm, organizowanie kampanii reklamowych, pomoc i współpraca z osobami pośredniczącymi w kontaktach i klientami, badanie opłacalności
sprzedaży, doradztwo specjalistyczne w zakresie sprzedaży towarów, prowadzenie sklepów, sklepów wielkopowierzchniowych, hurtowni, sklepów internetowych i wszelkich serwisów internetowych
z artykułami gospodarstwa domowego, ze sprzętem elektronicz-
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nym, ze sprzętem radiowo-telewizyjnym, z komputerami, z grami
komputerowymi, ze sprzętem fotograficznym, z elektronarzędziami,
z zabawkami i sprzętem sportowym, z meblami i z artykułami wyposażenia wnętrz, z artykułami sanitarnymi, z odzieżą, z obuwiem,
z artykułami skórzanymi, z kosmetykami i artykułami chemii gospodarczej, z artykułami ogrodniczymi, ze sprzętem motoryzacyjnym,
z żywnością, ze słodyczami, usługi marketingowe, usługi reklamowe,
usługi badania opinii publicznej, usługi badania rynku, projektowanie wystaw sklepowych, powielanie dokumentów, pozyskiwanie danych do baz danych, obróbka tekstów reklamowych, pokazy towarów, prognozy ekonomiczne, publikowanie tekstów reklamowych,
wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, wycena działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 38 przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem łączy komputerowych i Internetu o towarach,
ich cechach, cenach, kodach, parametrach technicznych, zastosowaniu, przeznaczeniu, warunkach zakupu, o promocjach, o kosztach
transportu, o warunkach gwarancji, przesyłanie instrukcji obsługi,
schematów technicznych, informacji prasowych, poradników, prezentacji i wszelkich innych materiałów dotyczących towarów, z przeznaczeniem dla klientów i dla sprzedawców tych towarów, 42 projektowanie programów komputerowych umożliwiających gromadzenie
i systematyzowanie informacji o towarach, ich cenach, cechach, kodach, parametrach technicznych, zastosowaniu, przeznaczeniu, warunkach zakupu, o promocjach, o kosztach transportu, o warunkach
gwarancji, instrukcje obsługi, schematy techniczne, projektowanie
programów komputerowych umożliwiających gromadzenie, systematyzowanie i dostarczanie materiałów reklamowych, katalogów,
ulotek reklamowych, filmów reklamowych, poradników, prezentacji
i wszelkich innych materiałów dotyczących towarów, projektowanie
programów komputerowych, umożliwiających wyszukiwanie, dostarczanie, filtrowanie i porównywanie informacji o towarach, projektowanie programów komputerowych umożliwiających dostarczanie
wszelkich informacji o towarach takich jak: parametry techniczne,
ceny, cechy, zastosowanie, przeznaczenie, warunki sprzedaży, w tym
warunki sprzedaży ratalnej, promocje, instrukcje obsługi, schematy
techniczne, informacje prasowe, poradniki, filmy reklamowe i materiały reklamowe, jako pomoc dla nabywców tych towarów i jako pomoc dla pracowników handlu oraz działów marketingu a także jako
wsparcie dla sprzedawców tych towarów.

(111) 326962
(220) 2019 06 14
(210) 501196
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZEFÓW KUCHNI
I CUKIERNI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLAND National Culinary Team
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 prezentacje i pokazy kulinarne w Polsce i za granicą,
konkursy kulinarne w Polsce i za granicą, szkolenia kulinarne w Polsce i za granicą.
(111) 326963
(220) 2019 06 14
(210) 501197
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) MY FASHION WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piątkowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MFW MY FASHION WEAR
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 18 aktówki, bagaż, bigle do torebek, etui na karty (portfele), etui na karty kredytowe(portfele), etui na klucze, kosmetyczki bez
wyposażenia, kufry bagażowe, organizery podróżne przystosowane
do bagażu, parasole, plecaki, podróżne torby na ubrania, pojemniki
na wizytówki, pokrowce na parasole, portmonetki z siatki oczkowej,
przeciwsłoneczne parasole, przywieszki do bagażu, sakwy, sznurkowe siatki na zakupy, teczki konferencyjne, teczki na nuty, torby, torby
alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby na zakupy, torby plażowe,
torby szkolne, torby turystyczne, torebki, walizki, zestawy podróżne,
25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, chustki, czapki jako
nakrycia głowy, daszki jako nakrycie głowy, kąpielówki, kostiumy
kąpielowe, koszulki z krótkim rękawkiem, kurtki, kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, obuwie plażowe, ocieplacze, odzież, odzież dla
rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież zawierająca substancje odchudzające, okrycia wierzchnie,
opaski na głowę, pantofle kąpielowe, paski, pasy do przechowywania pieniędzy, pasy elastyczne wyszczuplające, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, potniki,
pulowery, rękawiczki, rękawiczki bez palców, sandały, sandały kąpielowe, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka
na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy, szlafroki, turbany, walonki.

(111) 326964
(220) 2019 06 16
(210) 501207
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) IMPORTANT CARGO TRAFFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPORTANT CARGO TRAFFIC
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 01.05.01, 01.05.23
(510), (511) 39 transport i dostawy towarów, organizowanie transportu, rezerwacja transportu, strzeżony transport towarów, usługi
pośrednictwa transportowego, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, przewóz samochodami ciężarowymi, wynajem samochodów ciężarowych, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, spedycja, spedycja towarów, spedycja
towarów drogą lądową, spedycja towarów drogą powietrzną, spedycja towarów drogą morską, usługi agencji spedycyjnych, usługi przeładunkowe, usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], pakowanie i opakowywanie towarów, zawijanie [pakowanie]
towarów, transport dzieł sztuki, organizowanie transportu dzieł
sztuki, chroniony transport przedmiotów wartościowych, transport
przedmiotów wartościowych w bezpiecznych pojazdach.
(111) 326965
(220) 2019 06 21
(210) 501420
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) HERCKA EWA AGATA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hempiness
(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) 326966
(220) 2019 06 22
(210) 501429
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) BUR DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonka (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUR DORADZTWO PODATKOWE
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 20.07.01
(510), (511) 35 usługi podatkowe, doradztwo podatkowe, planowanie podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku, przygotowywanie wymiaru
podatku, doradztwo księgowe w zakresie podatków, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, doradztwo w zakresie
zwrotu podatku, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz
przedsiębiorstw, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, rachunkowość, zarządzanie rachunkowością,
zarządzanie rachunkami firm, przygotowanie skomputeryzowanej
rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości,
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, usługi w zakresie księgowości
i rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące rachunkowości, usługi rachunkowe w zakresie kosztów
na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, księgowość, skomputeryzowana księgowość, księgowanie kosztów, prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej, audyt
sprawozdań finansowych, audyt skomputeryzowany, doradztwo
związane z audytem, usługi doradztwa biznesowego, doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 36 doradztwo i analiza
finansowa, doradztwo w sprawach finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, doradztwo finansowe związane
z pożyczkami, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, niezależne
doradztwo w zakresie planowania finansowego, usługi doradztwa
finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy finansowe, badania
finansowe, doradcze usługi zarządzania finansowego, doradztwo
dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych,
doradztwo w zakresie długów, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, doradztwo związane
ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, dostarczanie informacji
finansowych za pomocą komputerowej bazy danych, dostarczanie
skomputeryzowanej informacji finansowej, finansowe usługi konsultingowe, gromadzenie informacji finansowych, informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, konsultacje
związane z bankowością, konsultacje kredytowe, opracowania finansowe, porady w zakresie oceny finansowej, przetwarzanie informacji finansowych, przygotowywanie analiz finansowych, udzielanie
informacji dotyczących kredytów hipotecznych, usługi badawcze
związane z bankowością, usługi doradcze w zakresie finansów osobistych, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, usługi dotyczące
finansów przedsiębiorstw, usługi doradztwa finansowego na rzecz
przedsiębiorstw, usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy dla przedsiębiorstw, udzielanie informacji finansowych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych.
(111) 326967
(220) 2019 06 23
(210) 501439
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) GLOBAL PHARMACIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CUMIREN
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(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety do kontroli cholesterolu, pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako
suplementy diety, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii,
suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety
składające się z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące suplementami diety, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy
odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy diety,
suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy prebiotyczne, mineralne suplementy diety, białkowe suplementy diety,
przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety zawierające białko,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające
alginiany, suplementy z wapniem, suplementy z siarą, suplementy
diety zawierające lecytynę, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety w płynie, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety zawierające siemię lniane, mineralne suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów,
suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy
diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające
się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się głównie
z cynku, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, mielone siemię lniane
do użytku jako suplement diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy odżywcze ze skrobi
przystosowane do celów medycznych, ziołowe suplementy diety
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, mieszanki do picia
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, nośniki
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa następujących produktów: suplementy diety do kontroli
cholesterolu, pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako suplementy diety,
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, naturalne
suplementy diety do leczenia klaustrofobii, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące suplementami diety, suplementy witaminowe
do stosowania w dializie nerkowej, zdrowotne suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy diety, suplementy ziołowe,
suplementy żywnościowe, suplementy prebiotyczne, mineralne
suplementy diety, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające
suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety
dla niemowląt, suplementy diety zawierające białko, suplementy
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dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy z wapniem, suplementy z siarą, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety dla
sportowców, suplementy diety w płynie, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety z cynkiem, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, mineralne suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające izoflawony
sojowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy
diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku,
suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające
się z pierwiastków śladowych, mielone siemię lniane do użytku jako
suplement diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone
do celów leczniczych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane
do celów medycznych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów, mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, nośniki uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie
suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych.

(111) 326968
(220) 2019 06 23
(151) 2019 12 06
(441) 2019 08 05
(732) ZYGMUNT ADAM APZ, Biłgoraj (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wido
(540)

(210) 501440

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.13.10
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet
i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, odzież
wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież
treningowa, odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki, nakrycia głowy, czapki, 35
sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących produktów: sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: odzież, odzież
damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry,
topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla
dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa,
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, sukienki,
suknie, t-shirty, koszulki, bluzy, bluzki, spódnice, koszule, spodnie,
bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, kurtki, skarpetki.
(111) 326969
(220) 2019 06 25
(151) 2019 12 02
(441) 2019 08 12
(732) MIASTO DZIECI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROPEJSKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

(210) 501511
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(540)

(591) biały, czarny, żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 20.07.01, 20.07.02
(510), (511) 41 prowadzenie szkół, prowadzenie przedszkoli, prowadzenie szkół z internatem, edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie w szkołach, nauczanie w przedszkolach, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, organizowanie wypoczynku, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów.
(111) 326970
(220) 2019 06 26
(210) 501577
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 05
(732) GPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Balice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLC
(540)

(591) biały, niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.23, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, haki metalowe do użytku
w budownictwie, kołnierze metalowe, kominowe trzony metalowe,
metalowe kosze okienne, metalowe kratki odpływowe, metalowe
kratki wentylacyjne do budynków, metalowe osłony karnisza, metalowe profile odwadniające, metalowe rury drenażowe, metalowe
uchwyty rynnowe, obudowy kominków z metalu, odpowietrzniki
metalowe do okien mansardowych, okucia metalowe, osłony z metalu, skrzynki na listy metalowe, uchwyty, poręcze metalowe, wsporniki metalowe, wywietrzniki czyli otwory wentylacyjne z metalu dla
budownictwa, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, akcesoria metalowe do okien, drzwi i okna metalowe, ekrany zewnętrzne
słoneczne z metalu, ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, kratki
wentylacyjne z metalu do montowania w oknach, listwy metalowe
do mocowania okien, markizy metalowe, metalowe okna dachowe,
metalowe parapety okienne, okiennice metalowe, odrzwia metalowe, profile z metalu na drzwi, rolety metalowe, żaluzje metalowe
do użytku zewnętrznego, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, metalowe, metalowe kratki ściekowe podłogowe, rury
i rurki ze stali, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, blacha
do pokrycia dachu z metalu, boazeria metalowa, dachowe rynny metalowe, pokrycia dachowe metalowe, dachówki metalowe, drobne
wyroby żelazne do budynków, fasady metalowe, fasety metalowe,
filary metalowe, kominy stalowe, kratki wentylacyjne z metalu, metalowe materiały do krycia nawierzchni, metalowe, modułowe elementy budowlane, metalowe okładziny elewacyjne, metalowe rynny,
okapy metalowe, okładziny metalowe do użytku w budownictwie,
metalowe osłony do rur, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, drzwi niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, elementy szklane do okien, fasady okien niemetalowe, szkło izolacyjne
jako materiał budowlany, niemetalowe klapy, niemetalowe ościeżnice do okien, niemetalowe okna świetlikowe do budynków, niemetalowe termorolety z listewek, stosowane na zewnątrz, niemetalowe
żaluzje zewnętrzne, okiennice niemetalowe, niemetalowe okładziny
na okna, niemetalowe rolety zewnętrzne do okien, szkło budowlane, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, niemetalowe arkusze
okładzinowe, betonowe materiały budowlane, blacha z tworzyw
sztucznych na dachy, boazerie, cementowe powłoki ścienne, niemetalowe części budowlane, drewno budowlane, elementy konstruk-
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cyjne z tworzyw sztucznych, fasady z materiałów niemetalowych,
filcowe pokrycia dachowe, kratownice niemetalowe, licowa zaprawa murarska, niemetalowe listwy budowlane, niemetalowe listwy
dekoracyjne, listwy podłogowe, niemetalowe, listwy przypodłogowe niemetalowe, materiały do pokrywania dachu, niemetalowe
materiały okładzinowe, niemetalowe elementy łączące do rynien,
niemetalowe klapki wentylatorów do budynków, niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, niemetalowe okładziny do użytku
w budownictwie, niemetalowe okiennice zewnętrzne, okładziny
niemetalowe do fasad, niemetalowe osłony do złącz kompensacyjnych, osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, orynnowanie
niemetalowe do rozpraszania deszczówki, orynnowanie niemetalowe do rozpraszania ścieków, orynnowanie niemetalowe do zbierania
deszczówki, orynnowanie niemetalowe do zbierania ścieków, parapety okienne, niemetalowe, papa dachowa, płytki ceramiczne, płytki
z tworzyw sztucznych, profile niemetalowe do budownictwa, rynny
dachowe niemetalowe, siding winylowy jako materiał budowlany,
ścianki boczne, niemetalowe, ściany osłonowe z materiałów niemetalowych, uchwyty osłon uszczelniających, niemetalowe, wsporniki
do rynien, niemetalowe, rynny niemetalowe.

(111) 326971
(220) 2019 06 28
(210) 501695
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 05
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALNIE
(540)

(591) złoty, żółty, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso w puszce [konserwy], mięso
konserwowane, kiełbaski bratwurst, kiełbaski konserwowane, kiełbaski wieprzowe, kiełbasa pepperoni, kiełbaski do hotdogów, kiełbasy wędzone, kiełbaski w cieście, frankfurterki, mortadela, chorizo
[kiełbasa hiszpańska], kabanosy, parówki, kaszanka, pastrami, salami,
surowe kiełbasy, szaszłyki, wędliny, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], cielęcina, drób, dziczyzna, wieprzowina, wołowina,
szpik kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, klopsiki drobiowe, kotlety
wieprzowe, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery mięsne, bekon, flaki, golonka, hamburgery, krokiety, mięso pokrojone w plastry, gulasze, mielonki (konserwy), przyrządzone mięso
konserwowe w puszce, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku,
konserwy mięsne, pasztety, pasztet z wątróbki, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), podroby,
produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne, paczkowane mięso, przekąski na bazie mięsa, mrożone posiłki składające się
głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, steki z mięsa,
mięsne nadzienia do ciast, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne,
galaretki mięsne, konserwy, marynaty, skórki bekonowe, skwarki,
substytuty drobiu, substytuty mięsa, ryby, potrawy rybne, sashimi,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, pulpety [żywność], przeciery warzywne, sałatki warzywne, sałatki drobiowe, hummus, kiełbaski wegetariańskie,
tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krokiety, mrożone gotowe posiłki
składające się głównie z warzyw, pasztet warzywny, substytuty mięsa na bazie warzyw, zapiekanki [żywność], buliony [gotowe], buliony
mięsne, ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, koncentraty rosołowe, koncentraty zup, zupy, osłonki kiełbas, naturalne
lub sztuczne, skwarki, smalec, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych,
mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje zwierzęce do celów
spożywczych, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, 35
promocja towarów i usług, w szczególności produktów mięsnych poprzez sponsorowanie, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promowanie towarów i usług, w szczególności produktów mięsnych
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, usługi konsultacyj-
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ne dotyczące pozyskiwania sponsorów, promowanie działalności
gospodarczej, promowanie sprzedaży, w szczególności produktów
mięsnych przy użyciu mediów audiowizualnych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych, dystrybucja
produktów do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń
handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, rozpowszechnianie reklam, w szczególności produktów mięsnych, zarządzanie
relacjami z klientami, zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz sprzedaży i promocji, usługi programów lojalnościowych
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, w szczególności produktów mięsnych, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, administrowanie konkursami w celach reklamowych,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, informacja marketingowa, kampanie marketingowe,
marketing dotyczący promocji, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing ukierunkowany, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach
reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych,
promocja sprzedaży, w szczególności dotycząca produktów mięsnych, promocyjne usługi handlowe, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
reklama, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności internetu, umieszczanie reklam, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, usługi reklamowe i marketingowe online,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, w szczególności produktów
mięsnych, usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, usługi
w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie reklamy, usługi
współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością online,
usługi związane z publiczną prezentacją produktów, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, usługi zarządzania sprzedażą,
usługi w zakresie zamówień online, usługi konsultacyjne w zakresie
nabywania towarów i usług, w szczególności dotyczące produktów
mięsnych, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług
internetowych, administrowanie sprzedażą, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, szczególności dotyczące
produktów mięsnych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za pośrednictwem sieci informatycznych następujących
towarów: produktów mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek
wegetariańskich, mortadeli, chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów,
szaszłyków, pasztetów, salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików
drobiowych, kotletów wieprzowych, sojowych lub z tofu, burgerów,
hamburgerów, bekonu, flaków, golonki, past spożywczych, steków
z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, gotowych
produktów z mięsa, podrobów, przekąsek na bazie mięsa, warzyw,
mleka lub sera, gotowych posiłków składających się głównie z mięsa
lub substytutów mięsa, gotowych produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych, olei zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych,
przypraw, marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, na-
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turalnych lub sztucznych w hurtowniach i punktach, skomputeryzowane zamówienia on-line w dziedzinie żywności, w szczególności
dotyczące produktów mięsnych, promocja i handel żywnością,
w szczególności dotyczące produktów mięsnych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej: produktów mięsnych, mięsa, wędlin, kiełbasek, kiełbasek wegetariańskich,
mortadeli, chorizo, kaszanki, kiełbas, kabanosów, szaszłyków, pasztetów, salami, wędlin, szynki, konserw, klopsików drobiowych, kotletów
wieprzowych, sojowych lub z tofu, burgerów, hamburgerów, bekonu,
flaków, golonki, past spożywczych, steków z mięsa, gulaszy, przetworzonych produktów mięsnych, gotowych produktów z mięsa,
podrobów, przekąsek na bazie mięsa, warzyw, mleka lub sera, gotowych posiłków składających się głównie z mięsa lub substytutów
mięsa, gotowych produktów z warzyw, substytutów mięsa, bulionów, zup, tłuszczy jadalnych, olei zwierzęcych do celów spożywczych, zapiekanek, kanapek, bułek nadziewanych, dodatków smakowych, krokietów, ekstraktów i galaretek mięsnych, przypraw,
marynat, sosów, ryb, potraw rybnych, osłonek kiełbas, naturalnych
lub sztucznych w hurtowniach i punktach, dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, administrowanie działalnością gospodarczą, prezentowanie towarów i usług w internecie, w szczególności dotyczące produktów mięsnych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynku i badania
marketingowe, badania w zakresie public relations, doradztwo reklamowe i marketingowe, organizowanie pokazów w celach handlowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi public relations.

(111) 326972
(220) 2019 06 28
(151) 2019 12 10
(441) 2019 08 05
(732) WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF, Markuszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORMORAN
(540)

(210) 501697

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.12, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.12, 03.07.09, 03.07.19, 03.07.24
(510), (511) 12 pontony, pontony nadmuchiwane [łodzie ratunkowe],
łodzie pneumatyczne, łodzie nadmuchiwane, łodzie.
(111) 326973
(220) 2019 05 29
(210) 500441
(151) 2019 12 02
(441) 2019 08 12
(732) PRZEWŁOCKI BOGDAN FLESCH HANDEL HURTOWY. USŁUGI
TRANSPORTOWE., Rusiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mazowszanka
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane, napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, napoje izotoniczne, piwo, soki, woda gazowana, woda [napoje],
woda sodowa, woda stołowa, woda mineralna [napoje], 33 alkohole
wysokoprocentowe [napoje], gotowe napoje alkoholowe inne niż
na bazie piwa, koktajle, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, alkohole i likiery wspomagające trawienie, alkoholowe ekstrakty owocowe.
(111) 326974
(220) 2019 05 29
(210) 500446
(151) 2019 12 02
(441) 2019 08 12
(732) PRZEWŁOCKI BOGDAN FLESCH HANDEL HURTOWY. USŁUGI
TRANSPORTOWE., Rusiec (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Tornado
(510), (511) 32 piwo, 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle, likiery, miód
pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, alkohole i likiery wspomagające trawienie, alkoholowe ekstrakty owocowe.

cji przy pomocy terminali komputerowych, poczty elektronicznej,
stron internetowych, 41 prowadzenie programów z zakresu sztuki
gotowania produktów z wykorzystaniem produktów mleczarskich,
posługiwania się przyprawami, organizowanie pokazów i prezentacji
produktów mleczarskich, obsługa publikacji elektronicznych on-line,
pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych z zastosowaniem produktów mleczarskich, organizowanie konkursów kulinarnych.

(111) 326975
(220) 2019 05 29
(210) 500454
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 22
(732) PRO1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CTE
(540)

(111) 326977
(220) 2019 06 04
(210) 500687
(151) 2019 12 13
(441) 2019 08 19
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeżdziec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MODA MIĘSKA
(510), (511) 18 parasole, parasole dla dzieci, parasole nieprzemakalne,
parasole plażowe, parasole ogrodowe, pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne parasole, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaże
podróżne, brezentowe torby na zakupy, duże, lekkie torby sportowe
do noszenia na nadgarstku, elastyczne torby na odzież, kopertówki
[małe torebki], kosmetyczki, kuferki na kosmetyki sprzedawane bez
wyposażenia, kufry i walizki, małe plecaki, małe portmonetki, małe
torby dla mężczyzn, małe walizki, organizery podróżne przystosowane do bagażu, paski do torebek na ramię, plecaki, plecaki na kółkach,
plecaki sportowe, plecaki wycieczkowe, podróżne torby na ubranie,
portfele do przypinania na pasku, portfele na karty kredytowe, portfele nie z metali szlachetnych, portfele wraz z etui na karty, portmonetki wielofunkcyjne, przywieszki do bagażu, sakiewki do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobistych,
sakiewki ściągane na sznurek, saszetki biodrowe, saszetki męskie,
stylowe torebki, sznurkowe siatki na zakupy, teczki i aktówki, tekstylne torby na zakupy, torby, torby gimnastyczne, torby do pracy,
torby na kółkach, torby na obuwie, torby na odzież sportową, torby
na pas i na biodra [nerki], torby na piesze wycieczki, torby na ramię,
torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy, torby [pokrowce]
na ubrania do podróży, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby naramienne dla dzieci, torby
podróżne [podręczne], torby podróżne na kółkach, torby przenośne,
torby płócienne, torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych,
torby szkolne [z paskiem na ramię], torby szkolne na książki, torby
uniwersalne, torby turystyczne, torby zakupowe, torebki, torebki
na biodra [nerki], torebki, portmonetki i portfele, torebki-worki, tornistry szkolne, walizki, worki, sakiewki, worki ze sznurkiem.

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 41 techniczna obsługa imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizacja imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizacja
i obsługa targów i konferencji, wynajem i obsługa: nagłośnienia,
oświetlenia scenicznego, oświetlenia architektonicznego, multimediów, obsługa i wynajem efektów scenicznych, wynajem i budowa
sceny plenerowej, obsługa i organizacja techniczna imprez masowych, koncertów z udziałem polskich i zagranicznych gwiazd.
(111) 326976
(220) 2019 05 20
(210) 500016
(151) 2019 12 05
(441) 2019 08 05
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLEKPOL Najlepsze w kuchni.pl
(540)

(591) granatowy, biały, zielony, czerwony
(531) 05.03.06, 26.01.02, 26.11.12, 25.05.02, 25.01.06, 25.01.19,
27.05.01, 27.05.13, 29.01.14
(510), (511) 35 rozpowszechnianie produktów mleczarskich w celach
reklamowych, wynajem miejsca reklamowego, badania i analiza
rynku, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie,
udostępnianie informacji o produktach mleczarskich osobom trzecim, organizowanie konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych
o podłożu reklamowym, oferowanie usług aukcyjnych w formie
promocji, gromadzenie informacji i prowadzenie spisu przepisów
kulinarnych, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych,
prowadzenie akcji promocyjnych produktów mleczarskich, usługi
marketingowe za pośrednictwem telefonu, organizowanie loterii,
konkursów o charakterze reklamowym, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony
internetowej lub używając środków telekomunikacji, mleka i produktów mlecznych, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych mleka i produktów mleczarskich, 38
zbieranie, przekazywanie i udostępnianie wiadomości przez telefon
i za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie prowadzenia portali
i blogów internetowych, przesyłanie informacji tekstowych na temat
przepisów kulinarnych zawierających produkty mleczarskie i obrazowych za pomocą komputera, usługi w zakresie przesyłania informa-

(111) 326978
(220) 2019 05 23
(210) 500186
(151) 2019 12 09
(441) 2019 07 29
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Słucham tylko mamy i Radia ZET
(510), (511) 35 usługi agencji impresaryjnej, usługi agencji reklamowej, prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich, badanie rynku
i opinii publicznej, opracowywanie i produkcja reklam prasowych,
radiowych i telewizyjnych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja
handlowa i biznesowa, doradztwo, zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych,
usługi polegające na gromadzeniu informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi agencji
informacyjnej, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, retransmisja programów, opracowywanie i przekazywanie
wiadomości z zakresu aktualności, sportu, rozrywki, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, rozrywka prasowa,
radiowa i telewizyjna, organizacja czasu wolnego, produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie imprez sportowych,
udostępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie
nagrań, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi w zakresie opracowywania tłumaczeń, organizowanie i rozpowszechnianie
programów edukacyjnych i rozrywkowych na drodze ich transmisji,
w tym za pośrednictwem Internetu, produkcja i montaż programów
radiowych i telewizyjnych.
(111) 326979
(151) 2019 12 06

(220) 2019 05 23
(441) 2019 08 19

(210) 500187

282

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) KMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KMG investments
(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie funduszami inwestycyjnymi, administrowanie funduszami wspólnego inwestowania, administrowanie
funduszami i inwestycjami, administrowanie funduszami powierniczymi, administrowanie inwestycjami, administrowanie inwestycjami
funduszy, administrowanie nieruchomościami, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, agencje kredytowe, analiza inwestycyjna, analizy danych finansowych, analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie
papierów wartościowych, analizy w zakresie inwestycji, badania finansowe, doradcze usługi zarządzania finansowego, dokonywanie transakcji finansowych, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych,
doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo
dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo
dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo kredytowe, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w sprawach papierów wartościowych, doradztwo w zakresie inwestowania
funduszy, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, działalność finansowa, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, finansowanie gwarancji, finansowanie inwestycji, finansowanie kredytów,
gwarancje i poręczenia finansowe, handel walutami i wymiana walut,
informacje inwestycyjne, informacje finansowe, inwestycje finansowe,
inwestycje kapitałowe, kluby inwestycyjne, konsultacje kredytowe,
kredyty handlowe, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
nabywanie w celu prowadzenia inwestycji finansowych, notowania
giełdowe, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi,
ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, oceny i wyceny finansowe, opieka finansowa, opieka nad inwestycjami,
opracowania finansowe, organizacja pożyczek, organizowanie inwestycji, organizowanie kredytów, planowanie funduszy powierniczych,
planowanie i zarządzanie finansowe, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc finansowa, porady w zakresie oceny finansowej,
porady w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwo inwestycyjne,
pozyskiwanie inwestycji finansowych, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału finansowego, prognozy finansowe, przelew funduszy,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi dotyczące danych
finansowych, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego,
sponsorowanie finansowe, sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, sporządzanie raportów i analiz finansowych, sporządzanie
raportów kredytowych, sprawdzania zdolności kredytowej, udzielanie gwarancji finansowych, udzielanie informacji dotyczących usług
finansowych, udzielanie informacji finansowych, usługi doradcze
dotyczące finansowania, usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi,
usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych, usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, usługi doradztwa
inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa powierniczego, usługi finansowania, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi
giełdowe, usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi informacji o rynkach finansowych, usługi informacyjne w zakresie finansów,
usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa
finansowego w zakresie posiadania papierów wartościowych, usługi
pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie powiernictwa inwestycyjnego, usługi w zakresie pozyskiwania
funduszy, usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi w zakresie
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zarządzania inwestycjami finansowymi, usługi w zakresie zarządzania
inwestycjami, zarządzanie finansami, zarządzanie aktywami, zarządzania finansowe zbiorowymi programami inwestycyjnymi, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie funduszem, zarządzanie
inwestycjami, zarządzanie postanowieniami finansowymi, zarządzanie udziałami, fundusze inwestycyjne wzajemne, zarządzenie funduszem kapitałowym, inwestycje w fundusze powiernicze, zarządzanie
funduszem inwestycyjnym wzajemnym, zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, fundusze wykorzystywane poza granicami
kraju, usługi inwestowania w fundusze hedgingowe, zarządzanie funduszem hedgingowym, fundusze emerytalne.

(111) 326980
(220) 2019 05 23
(151) 2019 12 09
(441) 2019 07 29
(732) CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540)
(540)

(210) 500190

(591) ciemnobrązowy, jasnobrązowy, brązowy, biały
(531) 19.01.03, 09.01.09, 29.01.14
(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż i ziaren zbóż jako pasza
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, suchary
dla psów, ziarno do żywienia zwierząt, algi spożywcze dla zwierząt,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, kiszonki jako pokarm dla zwierząt, mączka dla zwierząt, pokarm
dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych,
pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla
psów, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla
zwierząt, preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, jadalne
przysmaki dla kotów, jadalne przysmaki dla psów, pokarm dla kotów
na bazie ryb lub składający się z ryb, pasze zwierzęce w formie granulek, napoje dla zwierząt z rodziny psów, napoje dla zwierząt domowych, napoje dla kotów, mieszanki paszowe dla zwierząt, kości
do żucia dla psów, kości dla psów, karmy dla kotów, karma dla psów,
karma dla psów biorących udział w gonitwach, karma dla królików,
karma dla koni, karma dla gryzoni, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne smakołyki dla koni, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne kości
i kostki do żucia dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt, ciastka
dla szczeniaków, ciastka dla kotów, artykuły spożywcze zawierające
wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso
z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służący do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze w postaci
kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły
spożywcze dla szczeniąt, artykuły jadalne do żucia dla psów, algarobilla [pasza dla zwierząt], produkty do hodowli zwierząt, produkty
na ściółkę dla zwierząt, papier ścierny dla zwierząt domowych jako
ściółka, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych jako ściółka.
(111) 326981
(151) 2019 12 02

(220) 2019 05 27
(441) 2019 07 22

(210) 500334
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(732) BROSSO-PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuślin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROSSO PASZE
(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 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 dla zwierząt, napojów dla
zwierząt, słodu dla zwierząt, mączki dla zwierząt, pasz dla zwierząt
tucznych, produktów do tuczenia zwierząt, preparatów spożywczych
dla zwierząt, syntetycznego pokarmu dla zwierząt, suszonej lucerny
dla zwierząt, otrębów jako pokarmu dla zwierząt, ziaren do żywienia
zwierząt, pasz zbożowych dla zwierząt, pokarmów 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, meszu 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, owsianek 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 ob-
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róbki 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) 326982
(220) 2019 06 07
(210) 500359
(151) 2019 12 02
(441) 2019 08 12
(732) GAZDA ŁUKASZ QUANTUM CONSULTING, Cierpice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hubcelerate
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy chemiczne, analizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów
komputerowych, analizy wody, audyt energetyczny, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania
dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania geologiczne,
badania naukowe, badania naukowe i technologiczne w dziedzinie
klęsk żywiołowych, badania naukowe i technologiczne związane
z mapowaniem patentów, badania techniczne, badania w dziedzinie
budownictwa, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie spawania, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura
obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, eksploracja podwodna [akwanautyka], elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi
w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów, hosting stron internetowych,
instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary],
konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, kontrola szybów naftowych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna
niż konwersja fizyczna, medyczne badania naukowe, miernictwo [pomiary], monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS],
pomiary geodezyjne, pomiary pól naftowych, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, prognozowanie pogody, prognozy meteorologiczne,
programowanie komputerów, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek, próby kliniczne, przechowywanie danych elektronicznych, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności,
testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi architektoniczne,
usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi
inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
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szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego
i wydobywczego, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(111) 326983
(220) 2019 08 01
(210) 503015
(151) 2020 01 10
(441) 2019 09 16
(732) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRIMAZOL
(510), (511) 1 emulgatory przeznaczone do celów przemysłowych.
(111) 326984
(220) 2019 07 08
(210) 501991
(151) 2019 12 11
(441) 2019 08 12
(732) MAK DOM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Stara Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWY SOŁACZ MAK DOM
(540)

(591) szary
(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 27.03.11, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10,
05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 13.01.10, 12.01.10
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi finansowe
dotyczące budowy nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, usługi dewelopera w zakresie usług finansowych, 37 usługi
budowlane, usługi realizacji inwestycji budowlanych jako usługi budowlane, usługi dewelopera w zakresie usług budowlanych.
(111) 326985
(220) 2019 07 20
(210) 502531
(151) 2019 12 20
(441) 2019 08 19
(732) DOBROWOLSKI RADOSŁAW MAREK, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MD WOOD
(510), (511) 14 zegarki, zegarki kieszonkowe, zegarki podróżne, zegarki eleganckie, czasomierze [zegarki], zegarki kwarcowe, zegarki
chronometryczne, zegarki sportowe, chronografy [zegarki], zegarki
damskie, zegarki automatyczne, zegarki stołowe, zegarki pozłacane,
zegarki elektryczne, zegarki elektroniczne, srebrne zegarki, platynowe zegarki, skrzynki na zegarki, pudełka na zegarki, woreczki na zegarki, zegarki ze złota, zegary i zegarki, zegarki na łańcuszku.
(111) 326986
(220) 2019 07 26
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FMŻ
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12

(210) 502798
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(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego], awaryjne generatory prądotwórcze, bębny [części maszyn], brony, chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka
[części maszyn], czyszczalnie złożone do ziaren, dławnice [części maszyn], dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dźwigi [urządzenia
do podnoszenia i wyciągania], dźwigniki zębatkowe, elewatory rolnicze, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń
ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic
pługów śnieżnych, głowice cylindrów do silników, grabie do zgrabiarek, instalacje odsysające pył do czyszczenia, iskrowniki zapłonowe,
kable sterownicze do maszyn i silników, kamienie młyńskie, klocki
hamulcowe, inne niż do pojazdów, kolektory wydechowe do silników, koła maszyn, kołowrotki [przędzenie], kołowroty [do wyciągania], kombajny zbożowe, konwertory paliwa do silników spalinowych
wewnętrznego spalania, koparki jednoczerpakowe mechaniczne,
korbowody do maszyn, motorów i silników, korby [części maszyn],
koronkarki [maszyny], kosiarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kotły maszynowe [parowe], krajarki [maszyny], krążki [części maszyn], krosna, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, łańcuchy do podnośników [części
maszyn], łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, łoża
silnika, inne niż do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska
przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem,
łuskarki ziarna, maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny do filtrowania, maszyny do mieszania,
maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do oplatania, maszyny
do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny do regulowania [nastawiania], maszyny do robót ziemnych,
maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny do tłoczenia, maszyny do ubijania, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego,
maszyny do usuwania odpadków, maszyny drenarskie, maszyny
i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny kopiące rowy
[pługi], maszyny rolnicze, maszyny rozpylające, maszyny wirujące,
maszyny wydmuchowe, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
membrany do pomp, mieszalniki, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, młocarnie, młotki [części maszyn],
młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki
do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia mąki [maszyny], młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, młyny [maszyny], młyny odśrodkowe, narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich,
noże [części maszyn], obicia do zgrzeblarek [części maszyn], obrabiarki, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odtłuszczacze [maszyny], okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów,
osie do maszyn, osłony maszyn, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, pakowarki, paski klinowe do silników,
pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy do prądnic, pasy
do przenośników, pasy do silników, pierścienie o kulistej powierzchni
roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, piły [maszyny], piły o napędzie innym niż ręczny, płuczkarki, pługi, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, płytki cierne hamulca, inne niż do pojazdów, podajniki [części maszyn],
podgrzewacze wody [części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy
odśrodkowe, pompy paliwowe samonastawne, pompy próżniowe
[maszyny], pompy smarownicze, prasy [maszyny do celów przemysłowych], prasy do paszy, prasy filtracyjne, prądnice prądu stałego,
przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], przekładnie do maszyn,
przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne
niż do pojazdów lądowych, przenośniki, przesiewacze, przetrząsacze
do siana, rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia [części maszyn],
regulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], re-
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gulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, rozruszniki silników, sieczkarnie, siewniki [maszyny], silniki elektryczne
inne niż do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki na sprężone powietrze, silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych,
silniki, inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub części maszyn], skrzynie korbowe do maszyn i silników, smarownice [części
maszyn], snopowiązałki, sortownice, sprężyny [części maszyn],
sprzęgła wałów [maszyny], sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stojany [statory], stoły do maszyn, suszarki wirowe [bez podgrzewania], suwnice
pomostowe, szczotki [części maszyn], szczotki prądnic, szczotki węglowe [elektryczność], szpule [części maszyn], świece zapłonowe
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, świece żarowe
do silników diesla, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki do silników,
transportery pneumatyczne, turbiny hydrauliczne, turbiny wiatrowe,
turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, uchwyty
[części maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn], ugniatarki mechaniczne, urządzenia do szypułkowania [maszyny], urządzenia
do tarcia warzyw, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia mechaniczne do nawijania, urządzenia
podnośnikowe, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników,
urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, urządzenia
zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, wały
korbowe, wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, wały rozrządcze do silników pojazdów, wciągniki [wielokrążki], wentylatory
do silników, wialnie, wiązarki do siana, wibratory [maszyny] do celów
przemysłowych, wieszaki [części maszyn], wolne koła, inne niż do pojazdów lądowych, wtryskiwacze paliwa do silników, wyciągi [dźwigi],
wymienniki ciepła [części maszyn], wytłaczarki, zamiatarki drogowe
[samojezdne], zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn],
zawory klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], zgrabiarki, złącza uszczelniające [części silników], zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki i snopowiązałki, 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach,
antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, bagażniki do pojazdów, błotniki, ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki, czopy osi pojazdów,
dętki do opon pneumatycznych, drążki skrętne do pojazdów, drzwi
do pojazdów, dżojstiki do pojazdów, furgony [pojazdy], gąsienicowy
układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony
do pojazdów, klatki transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, kolce do opon, koła
do pojazdów lądowych, kontenery przechylne, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korki do zbiorników paliwa
w pojazdach, korpusy opon, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], 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, miejsca leżące [do spania] w pojazdach, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki
do szpilek piast w kołach pojazdów, napinacze do szprych do kół,
obręcze do piast kół, obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne
do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, osie pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach,
piankowe wkładki do opon, piasty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pojazdy do poruszania się drogą lądową, pojazdy
elektryczne, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], popielniczki do pojazdów, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie
redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery],
przyczepy [pojazdy], resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory,
sprężyny amortyzujące samochodowe, samochody, siatki bagażowe
do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych,
silniki elektryczne do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do po-
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jazdów lądowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych, inne niż do silników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych,
stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy kół pojazdów, szyby
do pojazdów, szyby przednie pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia i instalacje do transportu linowego, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów,
urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, wały napędowe
do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wolne koła
do pojazdów lądowych, wozy, wózki jezdniowe widłowe, wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki przechylne, wózki towarowe
i bagażowe, wózki transportowe, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zderzaki do pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek,
zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza do przyczep
do pojazdów.

(111) 326987
(220) 2019 07 26
(210) 502800
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FMŻ
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego], awaryjne generatory prądotwórcze, bębny [części maszyn], brony, chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka
[części maszyn], czyszczalnie złożone do ziaren, dławnice [części maszyn], dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dźwigi [urządzenia
do podnoszenia i wyciągania], dźwigniki zębatkowe, elewatory rolnicze, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń
ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic
pługów śnieżnych, głowice cylindrów do silników, grabie do zgrabiarek, instalacje odsysające pył do czyszczenia, iskrowniki zapłonowe,
kable sterownicze do maszyn i silników, kamienie młyńskie, klocki
hamulcowe, inne niż do pojazdów, kolektory wydechowe do silników, koła maszyn, kołowrotki [przędzenie], kołowroty [do wyciągania], kombajny zbożowe, konwertory paliwa do silników spalinowych
wewnętrznego spalania, koparki jednoczerpakowe mechaniczne,
korbowody do maszyn, motorów i silników, korby [części maszyn],
koronkarki [maszyny], kosiarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kotły maszynowe [parowe], krajarki [maszyny], krążki [części maszyn], krosna, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, łańcuchy do podnośników [części
maszyn], łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, łoża
silnika, inne niż do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska
przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem,
łuskarki ziarna, maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny do filtrowania, maszyny do mieszania,
maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do oplatania, maszyny
do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny do regulowania [nastawiania], maszyny do robót ziemnych,
maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny do tłoczenia, maszyny do ubijania, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego,
maszyny do usuwania odpadków, maszyny drenarskie, maszyny
i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny kopiące rowy
[pługi], maszyny rolnicze, maszyny rozpylające, maszyny wirujące,
maszyny wydmuchowe, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
membrany do pomp, mieszalniki, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, młocarnie, młotki [części maszyn],
młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki
do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia mąki [maszyny], młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, młyny [maszyny], młyny odśrodkowe, narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o na-
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pędzie ręcznym, nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich,
noże [części maszyn], obicia do zgrzeblarek [części maszyn], obrabiarki, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odtłuszczacze [maszyny], okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów,
osie do maszyn, osłony maszyn, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, pakowarki, paski klinowe do silników,
pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy do prądnic, pasy
do przenośników, pasy do silników, pierścienie o kulistej powierzchni
roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie
tłokowe, piły [maszyny], piły o napędzie innym niż ręczny, płuczkarki,
pługi, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, płytki cierne hamulca,
inne niż do pojazdów, podajniki [części maszyn], podgrzewacze wody
[części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy odśrodkowe, pompy
paliwowe samonastawne, pompy próżniowe [maszyny], pompy smarownicze, prasy [maszyny do celów przemysłowych], prasy do paszy,
prasy filtracyjne, prądnice prądu stałego, przeguby uniwersalne
[przeguby Cardana], przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż
do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów
lądowych, przenośniki, przesiewacze, przetrząsacze do siana, rampy
załadunkowe, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części
maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości
obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, rozruszniki silników, sieczkarnie, siewniki [maszyny], silniki elektryczne inne niż do pojazdów
lądowych, silniki hydrauliczne, silniki na sprężone powietrze, silniki
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki, inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub części maszyn], skrzynie korbowe
do maszyn i silników, smarownice [części maszyn], snopowiązałki,
sortownice, sprężyny [części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny],
sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stojany [statory], stoły do maszyn, suszarki wirowe [bez podgrzewania], suwnice pomostowe, szczotki
[części maszyn], szczotki prądnic, szczotki węglowe [elektryczność],
szpule [części maszyn], świece zapłonowe do silników spalinowych
wewnętrznego spalania, świece żarowe do silników diesla, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów,
tłoki do silników, tłumiki do silników, transportery pneumatyczne,
turbiny hydrauliczne, turbiny wiatrowe, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, uchwyty [części maszyn], uchwyty
do ostrzy [części maszyn], ugniatarki mechaniczne, urządzenia
do szypułkowania [maszyny], urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia
mechaniczne do nawijania, urządzenia podnośnikowe, urządzenia
przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia przeładunkowe
do załadunku i wyładunku, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, wały korbowe, wały napędowe,
inne niż do pojazdów lądowych, wały rozrządcze do silników pojazdów, wciągniki [wielokrążki], wentylatory do silników, wialnie, wiązarki do siana, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wieszaki [części maszyn], wolne koła, inne niż do pojazdów lądowych,
wtryskiwacze paliwa do silników, wyciągi [dźwigi], wymienniki ciepła
[części maszyn], wytłaczarki, zamiatarki drogowe [samojezdne], zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe
[części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], zgrabiarki,
złącza uszczelniające [części silników], zmotoryzowane kultywatory,
żniwiarki i snopowiązałki, 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów,
amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy
do opon pojazdów, bagażniki do pojazdów, błotniki, ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki, czopy osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, dżojstiki
do pojazdów, furgony [pojazdy], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki
transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, kolce do opon, koła do pojazdów lądowych,
kontenery przechylne, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż
części silników, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, korpusy
opon, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lusterka boczne
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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, miejsca leżące [do spania] w pojazdach, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek piast
w kołach pojazdów, napinacze do szprych do kół, obręcze do piast
kół, obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, osie pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów,
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, piankowe wkładki
do opon, piasty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów
lądowych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pojazdy
do poruszania się drogą lądową, pojazdy elektryczne, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], popielniczki do pojazdów,
przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przyczepy [pojazdy], resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny
amortyzujące samochodowe, samochody, siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, silniki
elektryczne do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów
lądowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych,
inne niż do silników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, stopnie
nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów,
szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy kół pojazdów, szyby
do pojazdów, szyby przednie pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia i instalacje do transportu linowego, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów,
urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, wały napędowe
do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wolne koła
do pojazdów lądowych, wozy, wózki jezdniowe widłowe, wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki przechylne, wózki towarowe
i bagażowe, wózki transportowe, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zderzaki do pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek,
zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza do przyczep
do pojazdów.

(111) 326988
(220) 2019 05 28
(151) 2019 11 29
(441) 2019 07 22
(732) SIKORA ADAM PIOTRO-STAL, Dobczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIOTRO-STAL
(540)

(210) 500398

(591) zielony
(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 zgrupowanie towarów na rzecz osób trzecich pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach, punktach skupu i w sieci internetowej, obejmujące: rudy
metali, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, stopy
metali nieszlachetnych, stal surowa lub półprzetworzona, metale kolorowe surowe lub półprzetworzone oraz ich stopy, wyroby hutnicze,
obrót złomem oraz odpadami niemetalowymi, doradztwo dla firm
w zakresie organizowania gospodarki odpadami poprodukcyjnymi,
zarządzanie gospodarką złomem i odpadami, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w bazach
komputerowych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami, usługi agencyjne w zakresie skupu
i sprzedaży surowców wtórnych, 37 usługi wyburzeniowe, burzenie
konstrukcji, kruszenie betonu, oczyszczanie terenu, rozbiórka budyn-

Nr 4/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ków, rozbiórka konstrukcji, udzielanie informacji związanych z wyburzaniem budynków, usługi demontażu, usługi doradcze związane
z wyburzaniem budynków, usługi w zakresie rozbiórek, wyburzanie
obiektów inżynierii wodno-lądowej, 39 usługi transportowe, usługi
pośrednictwa transportowego, wynajem pojazdów transportowych,
usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu
towarów, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą
lądową, morską i powietrzną, ładowanie złomu, gromadzenie i transport złomu, transport i przechowywanie odpadów, wynajmowanie
pojemników do transportu odpadów, transport ładunków, transport
drogowy ładunków, organizowanie transportu ładunków, usługi
transportowe, usługi transportu ładunków, usługi transportu drogowego, usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportu pojazdami silnikowymi, doradztwo w dziedzinie usług transportowych
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące usług transportowych,
obsługa stacji używanych do celów transportowych, maklerstwo
transportowe, 40 złomowanie pojazdów, recykling złomu.

(111) 326989
(220) 2019 02 04
(151) 2019 12 12
(441) 2019 03 18
(732) STOWARZYSZENIE E-POŁUDNIE, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MiŚOT łączymy lokalnie
(540)

(210) 495528

(591) czarny, biały, zielony, jasnozielony, niebieski, żółty
(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieci
komputerowe i dostęp do Internetu, telekomunikacja, telekomunikacyjne usługi dostępowe, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, usługi dostawców Internetu (ISP), usługi dostawców usług
internetowych (ISP), usługi dostępu do telekomunikacji, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, usługi
światłowodowej telekomunikacji, usługi telefoniczne, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, użytkowanie
szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych.
(111) 326990
(220) 2019 02 11
(151) 2019 12 05
(441) 2019 04 29
(732) GOLUS PRZEMYSŁAW, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPERIAL apartments
(540)

(210) 495831

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi marketingowe, usługi sprzedaży promocji i marketingu zakwaterowania tymczasowego, w tym mieszkań i lokali użytkowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 36 wynajem i organizowanie
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wynajmu nieruchomości, mieszkań, pomieszczeń biurowych, użytkowych, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie wynajmem
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 43 usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, wynajem
mieszkań na pobyt czasowy, usługi hotelarskie, usługi doradcze oraz
usługi informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych
usług, w tym także usługi świadczone on-line z komputerowej bazy
danych lub za pośrednictwem Internetu, zapewnienie pomieszczeń
i urządzeń do pełnienia funkcji, konferencji, zjazdów, wystaw, seminariów i spotkań, wynajem pokoi dla pełnienia funkcji, konferencji,
zjazdów, wystaw, seminariów i spotkań.

(111) 326991
(220) 2019 03 08
(210) 496886
(151) 2019 12 06
(441) 2019 06 24
(732) LISSY JANUSZ, Błachów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LISSY
(510), (511) 20 kartoteki [meble], ławy [meble], meble, meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, nadmuchiwane meble, nogi do mebli, osłony do kominków (meble), osprzęt
niemetalowy do mebli, panele drewniane do mebli, parawany [meble], półki do kartotek [meble], pulpity [meble], rolety wewnętrzne
okienne [meble], rolety z plecionek drewnianych [meble], stojaki
na książki [meble], stojaki na ręczniki [meble], stoły z imadłem [meble], stopki do mebli, taborety ze schodkiem [meble], wolnostojące
przepierzenia [meble], wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, zagłówki [meble],
24 sukno bilardowe, pokrowce i narzuty na meble, pokrycia mebli
z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, 28 bandy stołów
bilardowych, końcówki do kijów bilardowych, kreda do kijów bilardowych, kule bilardowe, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, urządzenia do zaznaczania punktów
w bilardzie, stoły do tenisa stołowego.
(111) 326992
(220) 2019 03 11
(210) 496953
(151) 2019 11 15
(441) 2019 07 22
(732) PROF. COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) thermoled master
(510), (511) 3 kosmetyki, 10 przyrządy do fizykoterapii, urządzenia
do masażu.
(111) 326993
(220) 2019 04 09
(210) 498497
(151) 2019 12 30
(441) 2019 09 02
(732) LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Jovi I KEFIR TRUSKAWKOWY
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, zielony, złoty, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.03.02, 05.07.08, 19.03.25
(510), (511) 29 produkty mleczne i na bazie mleka, kefir smakowy.
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(111) 326994
(220) 2019 04 11
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) UAB GELSVA, Wilno (LT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELLA VENERA
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 498617

(591) czarny, szary, biały
(531) 06.07.04, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino.
(111) 326995
(220) 2019 04 11
(151) 2019 12 19
(441) 2019 09 09
(732) UAB GELSVA, Wilno (LT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÖNUNGER
(540)

(210) 498622

(591) ciemnozielony, złoty, czerwony
(531) 03.01.02, 05.13.25, 19.01.01, 24.01.13, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, soki owocowe [napoje], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów.
(111) 326996
(220) 2019 04 19
(210) 499030
(151) 2019 12 16
(441) 2019 08 26
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUSINESS GARDEN WROCŁAW
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe-przygotowanie, rozpowszechnianie reklam, 36 usługi w zakresie zarządzania
i administrowania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w zakresie
zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi kupna i sprzedaży
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 37 usługi w zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wykonywanie
instalacji budowlanych, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty, usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądo-
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wego, wykonywanie robót wykończeniowych, nadzór inwestorski,
nadzór budowlany, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych,
42 opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, nadzór i inspekcja techniczna, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, projektowanie
budynków, planowanie urbanistyczne, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych.

(111) 326997
(220) 2017 12 07
(210) 479850
(151) 2019 11 29
(441) 2018 04 03
(732) Nutrien Ltd., Saskatoon (CA)
(540) (znak słowny)
(540) NUTRIEN
(510), (511) 1 potaż, nawozy, środki chemiczne do użytku w produkcji nawozów w tym, azot, amoniak, amon, potas, potaż, fosforan,
siarka, saletra, azotan amonowy, fosforan amonowy, mocznik, kwas
siarkowy i kwas fosforowy, środki chemiczne do użytku w produkcji
pestycydów, pestycydy, herbicydy, fungicydy, środki owadobójcze
i rodentycydy, środki chemiczne dla rolnictwa, mianowicie środki
powierzchniowo czynne, adiuwanty i środki nawilżające do użytku
w stosowaniu herbicydów, środków owadobójczych, pestycydów
i składników odżywczych gleby, adiuwanty do użytku ze środkami
chemicznymi dla rolnictwa, olejowy adiuwant do użytku ze środkami owadobójczymi i fungicydami dla rolnictwa, aktywne składniki
chemiczne do użycia w produkcji nawozu, pestycydów, herbicydów, fungicydów, środków owadobójczych i rodentycydów, środki
poprawiające glebę do celów rolniczych, dodatki odżywcze, które
zwiększają aktywność biologiczną wody i gleby do celów nawożenia, poprawy odczynu pH gleby i pH wód nawadniających, poprawy
przepuszczalności gleby, poprawy działania pestycydów i nawozów,
preparaty chemiczne do użytku w rolnictwie, mianowicie, środki
chemiczne do zaprawiania nasion, surfaktanty do gleby, wykorzystywane do zapewniania jednolitego przepływu wody w glebie, inokulanty do gleby dla zaprawiania nasion wykorzystywane w rolnictwie, dodatki chemiczne do nawozów, środki nawilżające, substancje
rozprzestrzeniające, penetranty i surfaktanty do użytku w związku
z pestycydami, herbicydami, środkami osuszającymi, defoliantami,
środkami owadobójczymi, fungicydami, środkami roztoczobójczymi, preparatami do regulacji wzrostu roślin i dolistnymi nawozami, uzdatniacze wody, mianowicie fosforany do uzdatniania wody
pitnej, preparaty przeciwpieniące, środki odpieniające do użytku
w rolnictwie, aminokwasy do użytku z rozpuszczalnymi w wodzie
produktami odżywczymi dla roślin i aminokwasy jako źródła azotu
do użytku w połączeniu z rozpuszczalnymi w wodzie produktami odżywczymi dla roślin opracowanymi dla dolistnego lub kropelkowego
nawadniania, odżywki do wzrostu roślin, odżywki dla roślin, dodatki
oczyszczające wodę do użytku w pielęgnacji murawy na polu golfowym, środki zawierające mocznik o wysokiej czystości do obróbki
i kontroli gazów wydechowych z silników diesla, tlenku azotu i emisji
dwutlenku azotu, mianowicie, dodatki chemiczne do wydechów, 5
pestycydy, herbicydy, fungicydy, środki owadobójcze, rodentycydy,
środki przeciw pasożytom, 44 aplikacja niestandardowa, mianowicie aplikacja nawozów i innych rolniczych środków chemicznych,
usługi doradztwa rolniczego, usługi rolnicze, mianowicie dostarczanie informacji o zarządzaniu produkcją rolną i wydajnością plonów
w postaci porad rolniczych i porad dotyczących upraw, zalecenia
dotyczące zwalczania szkodników i zalecenia dotyczące nasion, zarządzanie rolnicze, mianowicie dostarczanie informacji dotyczących
rolnictwa precyzyjnego i technologii o zmiennych współczynnikach
z wykorzystaniem globalnych systemów pozycjonowania, systemów
informacji geograficznej i obrazów satelitarnych, usługi zwalczania
szkodników dla rolnictwa, doradztwo rolnicze i informacje w dziedzinie produkcji roślinnej, planowania upraw, możliwości uprawy,
wskaźników wysiewu, uprawy roślin, monitorowania plonów, płodności upraw, wyboru nasion i poprawy produkcji roślinnej.
(111) 326998
(220) 2017 12 08
(210) 479902
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW SC, Kraków (PL)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) ELEKTRODA RÓŻOWA 6012 ELEKTRODA RUTYLOWOCELULOZOWA (łatwospawalna)
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zimnotłoczone, oleje organiczne, pestki, suszone owoce, 30 zioła
przetworzone, zioła suszone, zioła do celów spożywczych, esencje
herbaciane, esencje do gotowania, mąki i skrobie BIO, makarony BIO,
naturalne produkty żywnościowe takie jak miody, słody, melasy, syropy smakowe, bakalie, produkty pszczele, bezglutenowe przekąski
zbożowe, bezglutenowe mąki i kasze, produkty wegetariańskie takie
jak: Mieszanki białkowe, koncentraty białka serwatkowego, wysokobiałkowe batoniki i ciasteczka, 31 nieprzetworzone zioła, zioła świeże, świeże zioła organiczne, zioła jednorodne i mieszane, nasiona,
ziarna, 35 usługi sklepów detalicznych online obejmujące żywność
ekologiczną, naturalną, produkty farmaceutyczne i suplementy diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, sprzedaż hurtowa lub detaliczna środków farmaceutycznych, sprzedaż
hurtowa lub detaliczna zdrowej żywności.

(540)

(591) różowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.16, 26.05.22, 19.03.25, 26.13.25
(510), (511) 6 elektrody jako materiał spawalniczy używany do łączenia dwóch elementów, 7 elektrody do urządzeń spawalniczych, 9
elektrody do spawania, 35 sprzedaż narzędzi ręcznie sterowanych,
spawarek elektrycznych jako narzędzi oraz materiałów spawalniczych w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowe|, organizowanie i współudział w targach.
(111) 326999
(220) 2018 02 19
(151) 2019 12 30
(441) 2019 09 09
(732) BELLIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELLIS PHARMA
(540)
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(111) 327000
(220) 2018 02 23
(210) 482733
(151) 2019 12 13
(441) 2018 07 02
(732) ŚWIĄTEK MARCIN, Radłów (PL);
URBANIAK MACIEJ, Ostrów Wielkopolski (PL);
SZCZURASZEK MARIUSZ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTY KŁOS piwo jasne pszeniczne
(540)

(210) 482561
(531) 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 40 usługi browarnicze. 		
(551) wspólne prawo ochronne

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).
(591) pomarańczowy, czarny
(531) 05.05.21, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety zawierające
pyłek sosnowy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające
pyłek kwiatowy, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety dla osób
ze specjalistycznymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
zioła lecznicze, olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, olejek
z kopru do celów leczniczych, olejek z wiesiołka do użytku medycznego, suplementy żywnościowe, żywność dla diabetyków, suplementy dietetyczne i odżywcze, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety,
zdrowotne suplementy diety, suplementy żywnościowe, tabletki
witaminowe, błonnik pokarmowy, kapsułki witaminowe, 29 oleje

(111) 035006
(111) 035007
(111) 035013
(111) 048580
(111) 048895
(111) 048896
(111) 048897
(111) 048968
(111) 048969
(111) 049078
(111) 049101
(111) 049353
(111) 057998
(111) 066741
(111) 066748
(111) 066751
(111) 066752
(111) 066754
(111) 066784
(111) 066807
(111) 066891

(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 16
(180) 2029 08 22
(180) 2030 02 09
(180) 2030 02 09
(180) 2030 02 09
(180) 2030 02 23
(180) 2030 02 23
(180) 2030 01 28
(180) 2030 03 09
(180) 2030 02 23
(180) 2030 01 22
(180) 2030 01 18
(180) 2030 01 22
(180) 2030 01 22
(180) 2030 01 22
(180) 2030 01 22
(180) 2030 02 12
(180) 2030 02 21
(180) 2030 01 23

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 066911
(111) 066983
(111) 067027
(111) 067038
(111) 067045
(111) 067046
(111) 067047
(111) 067054
(111) 067065
(111) 067081
(111) 067146
(111) 067185
(111) 067187
(111) 067251
(111) 067346
(111) 067375
(111) 067376
(111) 067579
(111) 067597
(111) 067624
(111) 067753
(111) 067790
(111) 067806
(111) 067807
(111) 067808
(111) 067819
(111) 067898
(111) 067899
(111) 067911
(111) 067912
(111) 067954
(111) 068616
(111) 068617
(111) 068618
(111) 068836
(111) 068887
(111) 069102
(111) 069105
(111) 069247
(111) 069930
(111) 070751
(111) 071384
(111) 130561
(111) 132523
(111) 132724
(111) 134835
(111) 136843
(111) 141419
(111) 142332
(111) 142386
(111) 142564
(111) 142836
(111) 143354
(111) 143356
(111) 143536
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(180) 2030 01 25
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 14
(180) 2030 03 15
(180) 2030 03 16
(180) 2030 03 16
(180) 2030 03 16
(180) 2030 03 16
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 20
(180) 2030 04 04
(180) 2030 02 07
(180) 2030 02 07
(180) 2030 04 02
(180) 2030 02 19
(180) 2030 03 15
(180) 2030 03 15
(180) 2030 02 19
(180) 2030 05 04
(180) 2030 05 31
(180) 2030 06 01
(180) 2030 04 18
(180) 2030 05 31
(180) 2030 05 31
(180) 2030 05 31
(180) 2030 06 05
(180) 2030 05 21
(180) 2030 05 21
(180) 2030 06 21
(180) 2030 06 21
(180) 2030 04 06
(180) 2030 05 31
(180) 2030 05 31
(180) 2030 05 31
(180) 2030 10 09
(180) 2030 05 31
(180) 2030 01 04
(180) 2030 02 01
(180) 2030 10 22
(180) 2030 05 31
(180) 2030 03 15
(180) 2030 05 22
(180) 2030 05 29
(180) 2030 07 12
(180) 2030 06 20
(180) 2030 10 10
(180) 2030 01 24
(180) 2029 06 22
(180) 2029 08 11
(180) 2029 09 23
(180) 2029 09 07
(180) 2029 10 15
(180) 2029 08 11
(180) 2029 08 11
(180) 2029 04 28

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki do prania i bielenia, środki do czyszczenia, polerowania, usuwania tłuszcze i ścierne, mydła, produkty perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, środki
do mycia włosów, środki do mycia
zębów; 9: urządzenia i przyrządy
naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne,
kinematograficzne,
optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, ratownicze i dy-

(111) 143700
(111) 143701
(111) 143702
(111) 144656
(111) 145197
(111) 145244
(111) 145389
(111) 145390
(111) 145476
(111) 145537

(180) 2029 08 17
(180) 2029 08 17
(180) 2029 08 17
(180) 2029 12 29
(180) 2029 12 27
(180) 2030 01 04
(180) 2030 01 17
(180) 2030 01 17
(180) 2029 10 29
(180) 2029 11 30

Nr 4/2020
daktyczne, urządzenia do nagrywania, transmisji, przetwarzania
i odtwarzania dźwięku lub obrazu,
magnetyczne nośniki danych, płyty ( dyski ) do nagrywania, automaty sprzedające i mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety lub żetonu,
kasy sklepowe, maszyny liczące,
komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia do gaszenia
ognia, okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki i etui na okulary;
14: biżuteria wykonana ze szkła
sztrasowego (costume jewellery), ozdoby, breloczki, kamienie
szlachetne, instrumenty pomiarowe i chronometryczne, zegarki,
puderniczki, pudełka ozdobne,
wszystkie wykonane z metali
szlachetnych ; 18: skóra i imitacje
skóry oraz wyroby z tych materiałów, nie zawarte w innych klasach,
skóry zwierzęce, surowe, skórki
futrzane, torby bagażowe, kufry
i walizki, torby podróżne, akcesoria podróżne nie ujęte w innych
klasach, parasole, parasolki i laski,
baty, uprząż i wyroby siodlarskie,
portmonetki, torebki; 24: artykuły
włókiennicze i tkaniny nie zawarte
w innych klasach, narzuty na łóżka
i obrusy; 25: odzież, obuwie, półbuty i pantofle, nakrycia głowy;
26: koronki, sznurowadła i hafty,
wstążki i oploty, zatrzaski, haftki,
szpilki i igły, sztuczne kwiaty .
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: reklama, publikowanie tekstów reklamowych,
pośrednictwo - kojarzenie kontrahentów w zakresie sprzedaży
sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów biurowych; 37: instalacje, konserwacje,
naprawy komputerów, instalacje
sieci komputerowych; 38: komputerowe przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, elektroniczne przesyłanie danych, poczta
elektroniczna; 42: projektowanie
techniczne sieci komputerowych,
doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, programowanie komputerowe, aktualizacja
oprogramowania komputerów,
odzyskiwanie komputerowych
baz danych, obsługa i doradztwo

Nr 4/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 145587
(111) 145589
(111) 145762
(111) 145897
(111) 145975
(111) 145977
(111) 146306
(111) 146311
(111) 146317
(111) 146328
(111) 146335
(111) 146346
(111) 146352
(111) 146392
(111) 146398
(111) 146444
(111) 146524
(111) 146534
(111) 146623
(111) 146684
(111) 146716
(111) 146811
(111) 146813
(111) 146855
(111) 146857
(111) 146859
(111) 146865
(111) 147038

(180) 2030 01 26
(180) 2030 01 31
(180) 2030 01 27
(180) 2030 01 17
(180) 2030 02 03
(180) 2030 02 03
(180) 2030 01 05
(180) 2030 01 07
(180) 2030 01 11
(180) 2030 01 17
(180) 2030 01 19
(180) 2030 01 26
(180) 2030 02 01
(180) 2030 01 05
(180) 2030 01 10
(180) 2030 02 10
(180) 2030 02 23
(180) 2030 02 24
(180) 2030 01 17
(180) 2030 02 28
(180) 2029 12 30
(180) 2030 02 04
(180) 2030 02 03
(180) 2030 03 09
(180) 2030 03 09
(180) 2030 03 09
(180) 2030 03 13
(180) 2029 12 29

(111) 147099
(111) 147114
(111) 147117
(111) 147144
(111) 147289
(111) 147290
(111) 147329
(111) 147333
(111) 147337
(111) 147363
(111) 147413
(111) 147414
(111) 147526
(111) 147564
(111) 147577
(111) 147578
(111) 147660
(111) 147801
(111) 147802
(111) 147803
(111) 147811
(111) 147845
(111) 147848
(111) 147930
(111) 147931
(111) 147953
(111) 147968
(111) 147969
(111) 148043
(111) 148059

(180) 2030 01 31
(180) 2030 02 08
(180) 2030 02 14
(180) 2030 02 17
(180) 2030 01 05
(180) 2030 01 05
(180) 2030 01 28
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 04
(180) 2030 02 28
(180) 2030 02 28
(180) 2030 01 24
(180) 2030 03 23
(180) 2030 03 24
(180) 2030 03 24
(180) 2030 03 09
(180) 2030 01 28
(180) 2030 01 28
(180) 2030 01 31
(180) 2030 02 10
(180) 2030 02 22
(180) 2030 02 28
(180) 2030 03 29
(180) 2030 03 29
(180) 2030 04 04
(180) 2030 04 18
(180) 2030 04 18
(180) 2030 03 17
(180) 2030 03 30

komputerowych baz danych,
usługi informacyjne w zakresie
sprzętu komputerowego.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: produkty zbożowe,
mąka, płatki, kasze spożywcze,
ryż, sorgo, mączka z roślin strączkowych, muesli, artykuły i przetwory spożywcze na bazie mąki,
potrawy na bazie mąki.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 148132
(111) 148140
(111) 148141
(111) 148143
(111) 148144
(111) 148181
(111) 148261
(111) 148409
(111) 148410
(111) 148411
(111) 148464
(111) 148478
(111) 148544
(111) 148554
(111) 148565
(111) 148566
(111) 148672
(111) 148864
(111) 148920
(111) 148979
(111) 149007
(111) 149013
(111) 149014
(111) 149015
(111) 149016
(111) 149017
(111) 149077
(111) 149122
(111) 149142
(111) 149271
(111) 149272
(111) 149283
(111) 149332
(111) 149417
(111) 149519
(111) 149528
(111) 149536
(111) 149648
(111) 149676
(111) 149677
(111) 149678
(111) 149679
(111) 149681
(111) 149755
(111) 149806
(111) 149820
(111) 149878
(111) 149879
(111) 150110
(111) 150187
(111) 150237
(111) 150297
(111) 150300
(111) 150470
(111) 150475
(111) 150476
(111) 150477
(111) 150478
(111) 150518
(111) 150690
(111) 150699
(111) 150817
(111) 150868
(111) 150985
(111) 151026
(111) 151290
(111) 151304

(180) 2030 01 20
(180) 2030 02 03
(180) 2030 02 03
(180) 2030 02 03
(180) 2030 02 04
(180) 2030 03 14
(180) 2030 04 21
(180) 2030 01 28
(180) 2030 01 28
(180) 2030 01 28
(180) 2030 02 09
(180) 2030 02 16
(180) 2030 02 25
(180) 2030 02 28
(180) 2030 03 02
(180) 2030 03 02
(180) 2030 03 14
(180) 2030 04 26
(180) 2030 05 11
(180) 2030 01 07
(180) 2030 02 08
(180) 2030 02 17
(180) 2030 02 17
(180) 2030 02 17
(180) 2030 02 17
(180) 2030 02 18
(180) 2030 04 07
(180) 2030 01 28
(180) 2030 02 28
(180) 2030 03 21
(180) 2030 03 21
(180) 2030 03 24
(180) 2030 05 22
(180) 2030 01 15
(180) 2030 05 31
(180) 2030 06 06
(180) 2030 04 10
(180) 2030 03 30
(180) 2030 01 28
(180) 2030 01 29
(180) 2030 01 29
(180) 2030 01 29
(180) 2030 02 07
(180) 2030 05 24
(180) 2030 01 31
(180) 2030 03 13
(180) 2030 03 29
(180) 2030 03 29
(180) 2030 01 28
(180) 2030 01 28
(180) 2030 04 05
(180) 2030 05 06
(180) 2030 05 06
(180) 2030 01 17
(180) 2030 01 17
(180) 2030 01 17
(180) 2030 01 17
(180) 2030 01 17
(180) 2030 03 15
(180) 2030 06 05
(180) 2030 06 07
(180) 2030 04 15
(180) 2030 07 24
(180) 2030 05 23
(180) 2030 06 08
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 14

291
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

292
(111) 151308
(111) 151309
(111) 151310
(111) 151320
(111) 151544
(111) 151752
(111) 151985
(111) 151994
(111) 152066
(111) 152279
(111) 152515
(111) 152516
(111) 152518
(111) 152622
(111) 152978
(111) 153055
(111) 153170
(111) 153179
(111) 153754
(111) 154038
(111) 154185
(111) 154432
(111) 154751
(111) 155038
(111) 156937
(111) 157100
(111) 158515
(111) 158813
(111) 160151
(111) 161306
(111) 163613
(111) 165105
(111) 166174
(111) 168021
(111) 169106
(111) 171546
(111) 174391
(111) 179991
(111) 199001
(111) 199301
(111) 229060
(111) 229582
(111) 229938
(111) 230612
(111) 230613
(111) 231884
(111) 232004

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2030 02 10
(180) 2030 02 23
(180) 2030 02 28
(180) 2030 03 13
(180) 2030 08 01
(180) 2030 05 04
(180) 2030 01 21
(180) 2030 02 22
(180) 2030 05 23
(180) 2030 07 26
(180) 2030 09 20
(180) 2030 09 20
(180) 2030 09 20
(180) 2030 07 07
(180) 2030 02 01
(180) 2030 06 30
(180) 2030 10 09
(180) 2030 10 16
(180) 2030 02 25
(180) 2030 09 30
(180) 2030 11 22
(180) 2030 07 17
(180) 2030 01 06
(180) 2030 11 29
(180) 2030 10 31
(180) 2030 02 02
(180) 2030 07 26
(180) 2030 02 14
(180) 2030 01 31
(180) 2030 01 25
(180) 2030 06 16
(180) 2030 11 29
(180) 2030 03 07
(180) 2030 03 01
(180) 2030 02 10
(180) 2030 10 11
(180) 2029 10 08
(180) 2030 02 28
(180) 2030 01 31
(180) 2030 01 31
(180) 2029 05 18
(180) 2029 04 10
(180) 2029 06 30
(180) 2029 04 10
(180) 2029 04 10
(180) 2029 07 21
(180) 2029 05 25

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: apretura w postaci
dekstryny, kleje zawarte w tej klasie, środki do konserwacji cementu, cegieł i dachówek, preparaty
do klejenia i gruntowania, materiały do ochrony przed ogniem,
preparaty przeciw wilgociowe stosowane w murarstwie, preparaty
wodoszczelne z wyjątkiem farb,
stosowane w murarstwie, spoiwa
do betonu, substancje zapobiegające zamarzaniu, środki zabezpieczające przed wilgocią, żywice
akrylowe w stanie surowym, żywice syntetyczne i sztuczne w stanie
surowym; 19: cement, gips, materiały budowlane niemetalowe,
powłoki jako materiały budowlane, wapno, zaprawy budowlane,
substancje gruntujące, zaprawy

(111) 233152
(111) 233297
(111) 233728
(111) 234143

(180) 2030 02 11
(180) 2029 08 12
(180) 2029 09 29
(180) 2029 10 15

(111) 234293 (180) 2029 12 18
(111) 234376 (180) 2029 10 28
(111) 234420 (180) 2029 10 30

(111) 234450 (180) 2029 11 13
(111) 234620 (180) 2029 12 11

Nr 4/2020
cementowe; 35: usługi w zakresie
reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej, prezentowania, zgrupowanie materiałów
budowlanych i papierniczych
pozwalające nabywcy wygodnie
je wybierać i kupować w punktach
sprzedaży detalicznej i hurtowej,
informacja handlowa o materiałach budowlanych i oferowanie
w internecie, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw handlowych
i reklamowych; 37: budownictwo,
informacja budowlana; 38: przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
łączność poprzez terminale komputerowe i sieć światłowodów,
przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie internetu dla
forum dyskusyjnych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 41: kluby zdrowia, usługi
w zakresie poprawiania kondycji,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych,
kultura fizyczna, wypożyczanie
sprzętu do nurkowania, organizowanie obozów sportowych,
obozów wakacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, parki rozrywki, urządzenia sportowe,
organizowanie zajęć sportowych,
usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie zawodów sportowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: automaty muzyczne uruchamiane monetą, dyski
kompaktowe audio-wideo, dyski
magnetyczne, dyski optyczne,
głośniki, instalacje elektryczne
nagłośnieniowe, kasety wideo,
magnetyczne i optyczne nośniki
danych, magnetyczne nośniki danych, okulary przeciwsłoneczne,
pamięci komputerowe, płyty fonograficzne, programy komputerowe, urządzenia do wzmacniania,
odtwarzania, transmisji i rejestracji dźwięku, urządzenia i nośniki
do odtwarzania, rejestracji i transformacji obrazu i dźwięku.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie zarządzania działalności handlowej, usługi
w zakresie administrowania działalności handlowej, usługi w za-

Nr 4/2020
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(111) 234729 (180) 2029 12 17

(111) 234809
(111) 234820
(111) 234951
(111) 235023
(111) 235040
(111) 235076
(111) 235254
(111) 235291
(111) 235299
(111) 235346
(111) 235364
(111) 235385
(111) 235386
(111) 235397
(111) 235443
(111) 235610
(111) 235639
(111) 235640
(111) 235697
(111) 235705
(111) 235706
(111) 235756
(111) 235758

(180) 2030 01 25
(180) 2030 02 11
(180) 2029 10 26
(180) 2029 12 21
(180) 2030 02 22
(180) 2030 03 31
(180) 2030 01 08
(180) 2030 02 03
(180) 2030 02 11
(180) 2029 11 09
(180) 2030 01 11
(180) 2030 02 05
(180) 2030 02 05
(180) 2030 02 18
(180) 2030 01 20
(180) 2029 10 20
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 20
(180) 2030 01 21
(180) 2030 01 21
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 27

kresie prac biurowych; 36: usługi
w zakresie ubezpieczenia, usługi
w zakresie działalności finansowej, usługi w zakresie bankowość,
usługi w zakresie nieruchomości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy do celów leczniczych,
minerały wspomagające leczenie
i wzmacniające organizm, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie
i wzmacniające organizm, suplementy diety do stosowania przez
ludzi w leczeniu, profilaktyce lub
wspomaganiu leczenia wskazanych chorób, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe
do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki
lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów
medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne
do celów medycznych, insulina,
wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt,
plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty
weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicyd, herbicydy,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi modelek
i modeli [promocja sprzedaży i reklamy], agencje reklamowe, agen-
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cje modelek i modeli, badania
marketingowe, badania rynku,
usługi impresariów w działalności artystycznej, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur],
usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, agencje public
relations, reklama radiowa, telewizyjna, prasowa, zewnętrzna,
reklamy korespondencyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, kreowanie wizerunku [firmy, usług,
towaru], organizowanie pokazów
towarów, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną; 41:
fotografie, fotoreportaże, sesje
zdjęciowe, studia fotograficzne,
informacja o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie konkursów piękności, balów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów,
zjazdów, przyjęć rozrywkowych,
organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji,
wynajmowanie modeli do pozowania artystom [angaż modeli,
modelek].
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi modelek
i modeli [promocja sprzedaży
i reklamy], agencje reklamowe,
agencje modelek i modeli, badania marketingowe, badania rynku,
usługi impresariów w działalności
artystycznej, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], usługi
edytorskie w dziedzinie reklamy,
organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób
trzecich, agencje public relations,
reklama radiowa, telewizyjna,
prasowa, zewnętrzna, reklamy
korespondencyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni rekla-
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mowej, uaktualnianie materiału
reklamowego, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, kreowanie wizerunku
[firmy, usług, towaru], organizowanie pokazów towarów, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną; 41: fotografie, fotoreportaże, sesje zdjęciowe, studia
fotograficzne, informacja o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów
piękności, balów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów,
zjazdów, przyjęć rozrywkowych,
organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji,
wynajmowanie modeli do pozowania artystom [angaż modeli,
modelek].
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi modelek
i modeli [promocja sprzedaży
i reklamy], agencje reklamowe,
agencje modelek i modeli, badania marketingowe, badania rynku,
usługi impresariów w działalności
artystycznej, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], usługi
edytorskie w dziedzinie reklamy,
organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób
trzecich, agencje public relations,
reklama radiowa, telewizyjna,
prasowa, zewnętrzna, reklamy
korespondencyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału
reklamowego, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, kreowanie wizerunku
[firmy, usług, towaru], organizowanie pokazów towarów, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną; 41: fotografie, fotoreportaże, sesje zdjęciowe, studia
fotograficzne, informacja o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, kon-
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(111) 235826
(111) 235837
(111) 235912
(111) 235919
(111) 235971
(111) 235974
(111) 235977
(111) 235986
(111) 235987
(111) 235988
(111) 236028
(111) 236029
(111) 236030
(111) 236341
(111) 236345
(111) 236350
(111) 236354
(111) 236394
(111) 236470
(111) 236475
(111) 236530
(111) 236546
(111) 236675
(111) 236678
(111) 236737

(180) 2029 11 12
(180) 2030 02 15
(180) 2030 03 03
(180) 2030 01 26
(180) 2030 02 15
(180) 2030 01 21
(180) 2030 01 27
(180) 2030 02 08
(180) 2030 02 18
(180) 2030 02 18
(180) 2030 02 18
(180) 2030 03 16
(180) 2030 03 16
(180) 2030 03 16
(180) 2030 01 26
(180) 2030 01 27
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 09
(180) 2030 03 15
(180) 2030 02 11
(180) 2030 02 18
(180) 2030 01 21
(180) 2030 03 09
(180) 2030 01 22
(180) 2030 02 10
(180) 2029 12 16

(111) 236777
(111) 236778
(111) 236779
(111) 236784
(111) 236804
(111) 236805
(111) 236815
(111) 236816
(111) 236857
(111) 236870
(111) 236872
(111) 236873
(111) 236874
(111) 236875
(111) 236876
(111) 236877
(111) 236878
(111) 236879
(111) 236880
(111) 236881
(111) 236882
(111) 236883
(111) 236884
(111) 236885
(111) 236886
(111) 236887

(180) 2030 02 02
(180) 2030 02 02
(180) 2030 02 02
(180) 2030 02 24
(180) 2030 03 16
(180) 2030 03 16
(180) 2030 04 08
(180) 2030 04 08
(180) 2029 12 03
(180) 2030 01 25
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
(180) 2030 02 01
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kursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów
piękności, balów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów,
zjazdów, przyjęć rozrywkowych,
organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji,
wynajmowanie modeli do pozowania artystom [angaż modeli,
modelek].
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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Prawo przedłużono w całości
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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 części dla
towarów: 5: produkty farmaceutyczne.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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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
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(180) 2030 02 23
(180) 2030 01 26
(180) 2030 01 26
(180) 2030 02 05
(180) 2030 04 09
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(180) 2030 01 25
(180) 2030 02 04
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(180) 2030 03 29
(180) 2030 01 18
(180) 2030 03 02
(180) 2030 04 01
(180) 2030 02 11
(180) 2030 04 28
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 12
(180) 2030 01 28
(180) 2030 03 08
(180) 2030 03 15
(180) 2030 02 15
(180) 2030 02 24
(180) 2030 03 24
(180) 2030 01 29
(180) 2030 03 24
(180) 2030 04 06
(180) 2030 02 05
(180) 2030 03 16
(180) 2030 04 08
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 05
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 10
(180) 2030 01 29
(180) 2030 01 07
(180) 2030 01 08
(180) 2030 01 08
(180) 2029 12 21
(180) 2029 12 21
(180) 2030 01 06
(180) 2030 01 06
(180) 2030 02 17
(180) 2030 02 02
(180) 2030 04 23
(180) 2030 02 24
(180) 2030 03 19
(180) 2030 03 19
(180) 2030 02 03
(180) 2030 02 04
(180) 2030 03 11
(180) 2030 03 11
(180) 2030 03 18
(180) 2030 02 08
(180) 2030 03 19
(180) 2030 02 02
(180) 2030 03 12
(180) 2030 02 12

Prawo przedłużono w całości
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: materiały biurowe,
sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), papier.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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(111) 241438
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(111) 241635
(111) 241714
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(111) 241774
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(111) 245356
(111) 245602
(111) 245653
(111) 246162
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(180) 2030 03 31
(180) 2030 04 19
(180) 2030 04 19
(180) 2030 08 05
(180) 2030 06 30
(180) 2030 07 14
(180) 2030 01 18
(180) 2030 08 05
(180) 2030 08 05
(180) 2030 08 09
(180) 2030 07 14
(180) 2030 08 31
(180) 2030 08 31
(180) 2030 02 12
(180) 2030 05 05
(180) 2030 07 19
(180) 2030 01 21
(180) 2030 01 21
(180) 2030 04 22
(180) 2030 07 14
(180) 2030 06 23
(180) 2030 01 08
(180) 2030 01 08
(180) 2030 09 22
(180) 2030 08 05
(180) 2030 03 22
(180) 2030 09 29
(180) 2030 11 02
(180) 2030 06 24
(180) 2030 07 05
(180) 2030 07 05
(180) 2030 04 08
(180) 2030 06 23
(180) 2030 01 25
(180) 2030 06 24
(180) 2030 06 24
(180) 2030 07 16
(180) 2030 01 25
(180) 2029 11 20
(180) 2030 01 26
(180) 2030 01 15
(180) 2030 03 19
(180) 2030 08 09
(180) 2030 02 27
(180) 2030 03 31
(180) 2030 05 12
(180) 2030 10 13
(180) 2030 11 15
(180) 2030 07 23
(180) 2030 08 30
(180) 2030 02 22
(180) 2030 11 16
(180) 2030 09 20
(180) 2030 10 13
(180) 2030 12 28
(180) 2030 02 23
(180) 2030 02 23
(180) 2030 02 23
(180) 2030 02 23
(180) 2030 02 23
(180) 2030 10 12
(180) 2030 12 16
(180) 2030 12 22
(180) 2031 01 24
(180) 2030 04 12
(180) 2030 10 13
(180) 2029 11 17

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: agencje importowo-

(111) 246427
(111) 246428
(111) 246439
(111) 246452
(111) 246746
(111) 246761
(111) 246793
(111) 246870
(111) 246871
(111) 247082
(111) 247096
(111) 247375
(111) 247821
(111) 247856
(111) 248028
(111) 248030
(111) 248079

(180) 2030 01 07
(180) 2030 02 09
(180) 2030 04 26
(180) 2030 06 11
(180) 2030 02 12
(180) 2030 01 11
(180) 2030 12 01
(180) 2030 09 07
(180) 2030 09 07
(180) 2030 02 01
(180) 2030 12 08
(180) 2030 02 24
(180) 2030 05 10
(180) 2030 12 30
(180) 2030 03 29
(180) 2030 04 01
(180) 2029 11 02

(111) 248842
(111) 249309
(111) 249609
(111) 249615
(111) 249617
(111) 249829
(111) 250139
(111) 250383
(111) 252548
(111) 252551
(111) 252552
(111) 252691
(111) 252707
(111) 252810
(111) 252811
(111) 253050
(111) 253384
(111) 253441
(111) 254627
(111) 255182
(111) 255183
(111) 255185
(111) 255878
(111) 255879
(111) 256694
(111) 257047
(111) 257237

(180) 2030 12 07
(180) 2030 01 25
(180) 2030 01 05
(180) 2030 12 30
(180) 2030 12 30
(180) 2030 08 05
(180) 2030 01 29
(180) 2030 02 25
(180) 2030 04 19
(180) 2030 11 24
(180) 2030 11 24
(180) 2030 08 05
(180) 2030 04 08
(180) 2030 02 02
(180) 2030 02 09
(180) 2030 03 03
(180) 2030 12 06
(180) 2030 02 18
(180) 2030 03 01
(180) 2030 01 11
(180) 2030 01 11
(180) 2030 01 11
(180) 2030 12 07
(180) 2030 12 07
(180) 2030 02 24
(180) 2030 02 16
(180) 2029 09 24

Nr 4/2020
-eksportowe, agencje informacji
handlowej, prezentowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, informacje i porady
handlowe udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
na stronie Internetowej dotyczącej
sprzedaży towarów motoryzacyjnych i części do pojazdów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
następujących towarów: części samochodowe, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
na stacji paliw.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 7: maszyny i obrabiarki,
silniki, pompy do instalacji grzewczych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 33: wyroby spirytusowe, zwłaszcza wódka, likiery,

Nr 4/2020

(111) 257744
(111) 259671
(111) 259962
(111) 259963
(111) 262382
(111) 264002
(111) 268808
(111) 270268
(111) 271756
(111) 272229
(111) 272902
(111) 275702
(111) 277227
(111) 280464
(111) 283685
(111) 298531
(111) 303921
(111) 314312

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(180) 2030 06 11
(180) 2030 02 10
(180) 2030 02 09
(180) 2030 02 09
(180) 2030 01 04
(180) 2030 03 31
(180) 2030 01 25
(180) 2030 04 29
(180) 2030 07 20
(180) 2029 11 23
(180) 2030 01 08
(180) 2030 01 06
(180) 2030 10 13
(180) 2030 03 15
(180) 2030 08 26
(180) 2030 04 08
(180) 2030 02 19
(180) 2030 03 02

napoje alkoholowe za wyjątkiem
piwa, wino, owoce w alkoholu.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 474587
(210) 463127
(210) 467455
(210) 479132
(210) 483712
(210) 485988
(210) 408500
(210) 392022
(210) 353415
(210) 496064
(210) 495039
(210) 487051
(210) 476813
(210) 471469
(210) 486440
(210) 500797
(210) 501208
(210) 415060
(210) 415059
(210) 419565

ZT36/2017
ZT24/2017
ZT50/2017
ZT52/2017
ZT17/2018
ZT26/2018
07/2013
03/2012
13/2009
U
U
U
U
U
U
U
U
19/2013
19/2013
01/2014

(210) 417139
(210) 436882
(210) 449682
(210) 448972
(210) 497604
(210) 498123
(210) 498943
(210) 500582
(210) 500816
(210) 502105
(210) 503744
(210) 504508
(210) 504335
(210) 504474
(210) 504499
(210) 504951
(210) 421641
(210) 419566
(210) 444109
(210) 503743

23/2013
07/2015
5/2016
4/2016
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
05/2014
01/2014
21/2015
U

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP

(210) 424006
(210) 417203
(210) 450162
(210) 472755
(210) 424004
(210) 424005
(210) 438319
(210) 440081
(210) 496504
(210) 502624
(210) 449813
(210) 486157
(210) 491038
(210) 434389
(210) 486997
(210) 486999
(210) 487002
(210) 487003
(210) 496836
(210) 497203
(210) 499084
(210) 499316
(210) 500510
(210) 500815
(210) 502359
(210) 502974
(210) 503224
(210) 503277
(210) 503443
(210) 503444
(210) 503560
(210) 503653
(210) 503654
(210) 503758
(210) 503778
(210) 503781
(210) 503793
(210) 504033
(210) 504046
(210) 504056
(210) 504060
(210) 504095
(210) 504101
(210) 504104
(210) 504120
(210) 504166
(210) 504177
(210) 504200
(210) 504236
(210) 504243
(210) 504246
(210) 504247
(210) 504257
(210) 504258

10/2014
23/2013
6/2016
U
10/2014
10/2014
10/2015
13/2015
U
U
5/2016
ZT33/2018
ZT49/2018
03/2015
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

297
(210) 504282
(210) 504364
(210) 504394
(210) 504395
(210) 504396
(210) 504398
(210) 504399
(210) 504451
(210) 504481
(210) 504519
(210) 504697
(210) 504724
(210) 504770
(210) 504785
(210) 504789
(210) 504820
(210) 504827
(210) 504831
(210) 504926
(210) 504986
(210) 504990
(210) 504994
(210) 504996
(210) 505027
(210) 505084
(210) 505086
(210) 505088
(210) 505143
(210) 505151
(210) 505215
(210) 505237
(210) 505241
(210) 505323
(210) 505334
(210) 505362
(210) 505410
(210) 505411
(210) 505432
(210) 505437
(210) 505475
(210) 505493
(210) 505784
(210) 505881
(210) 506215
(210) 506234
(210) 506484
(210) 506544
(210) 507057
(210) 507155
(210) 507157
(210) 508521
(210) 509056
(210) 509857

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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 lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony 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.

(210) 504494
(210) 466916
(210) 496640

(210) 366238
(210) 381529
(210) 396706

ZT43/2019
ZT32/2017
ZT17/2019

(210) 497333
(210) 486155
(210) 486158

ZT19/2019
ZT33/2018
ZT33/2018

11/2010
11/2011
11/2012

(210) 399646
(210) 405803
(210) 409798

16/2012
03/2013
10/2013

298
(210) 414447
(210) 419297
(210) 419594
(210) 420205
(210) 425980
(210) 427350
(210) 432914
(210) 442873
(210) 443853
(210) 445788
(210) 448179
(210) 448181
(210) 448184
(210) 448298
(210) 449551
(210) 450303
(210) 454204
(210) 456126
(210) 456615
(210) 459587
(210) 460608
(210) 462591
(210) 464567
(210) 464793
(210) 466912
(210) 470417
(210) 471569
(210) 472409
(210) 472714
(210) 473143
(210) 473151
(210) 473580
(210) 473590
(210) 473891
(210) 475365
(210) 475792
(210) 475877
(210) 477307
(210) 477865
(210) 477868
(210) 477892
(210) 477893
(210) 477894
(210) 477895
(210) 477896
(210) 477897
(210) 477913
(210) 478623
(210) 478624
(210) 478804
(210) 479061
(210) 479210
(210) 479440
(210) 479529
(210) 479596
(210) 480379
(210) 481239
(210) 481291
(210) 481569
(210) 481686
(210) 482001
(210) 482724
(210) 483080
(210) 483750
(210) 483965
(210) 484067
(210) 484188

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
18/2013
01/2014
02/2014
02/2014
13/2014
15/2014
26/2014
19/2015
20/2015
01/2016
02/2016
02/2016
02/2016
02/2016
05/2016
06/2016
14/2016
14/2016
17/2016
26/2016
19/2017
25/2016
08/2019
43/2018
32/2017
28/2017
30/2017
04/2019
28/2017
35/2017
32/2017
31/2017
31/2017
51/2017
39/2017
51/2017
11/2018
46/2017
48/2017
50/2017
50/2017
50/2017
50/2017
50/2017
50/2017
50/2017
47/2017
17/2018
17/2018
47/2018
52/2017
52/2017
04/2018
04/2018
21/2018
04/2018
08/2018
22/2018
11/2018
10/2018
11/2018
04/2019
19/2018
17/2018
18/2018
19/2018
23/2018

(210) 484205
(210) 485425
(210) 485702
(210) 485712
(210) 485717
(210) 486403
(210) 486512
(210) 486914
(210) 487159
(210) 487160
(210) 487710
(210) 487962
(210) 488092
(210) 488537
(210) 488714
(210) 488859
(210) 489324
(210) 489697
(210) 489792
(210) 490056
(210) 490077
(210) 490188
(210) 490254
(210) 490437
(210) 490733
(210) 490935
(210) 490993
(210) 490994
(210) 490995
(210) 491128
(210) 491175
(210) 491179
(210) 491180
(210) 491360
(210) 491460
(210) 491463
(210) 491569
(210) 491594
(210) 491668
(210) 491710
(210) 491808
(210) 491842
(210) 492150
(210) 492206
(210) 492261
(210) 492275
(210) 492564
(210) 492735
(210) 492817
(210) 492823
(210) 492865
(210) 493012
(210) 493018
(210) 493135
(210) 493156
(210) 493202
(210) 493243
(210) 493286
(210) 493389
(210) 493404
(210) 493406
(210) 493407
(210) 493457
(210) 493551
(210) 493553
(210) 493565
(210) 493848

25/2018
42/2018
25/2018
52/2018
52/2018
27/2018
35/2018
29/2018
30/2018
30/2018
42/2018
42/2018
37/2018
52/2018
51/2018
06/2019
08/2019
40/2018
50/2018
45/2018
01/2019
01/2019
50/2018
03/2019
45/2018
45/2018
03/2019
03/2019
03/2019
50/2018
47/2018
05/2019
05/2019
03/2019
48/2018
48/2018
48/2018
48/2018
10/2019
49/2018
07/2019
05/2019
03/2019
03/2019
06/2019
06/2019
06/2019
04/2019
04/2019
09/2019
09/2019
06/2019
05/2019
03/2019
06/2019
04/2019
10/2019
06/2019
04/2019
07/2019
06/2019
06/2019
04/2019
04/2019
04/2019
06/2019
10/2019

(210) 494000
(210) 494098
(210) 494487
(210) 494505
(210) 494580

Nr 4/2020

06/2019
09/2019
10/2019
08/2019
09/2019

(210) 494654
(210) 494742
(210) 494932
(210) 494980
(210) 495156

08/2019
09/2019
09/2019
11/2019
09/2019

UNIEWAŻNIENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 221837

Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów i/lub usług: 12: pojazdy do poruszania się
po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po torach,
akcesoria i części do pojazdów nie ujęte w innych klasach; 35: zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży pojazdów, akcesoriów i części do pojazdów, towarów
motoryzacyjnych; zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni
lub sklepie z pojazdami, akcesoriami i częściami
do pojazdów, towarami motoryzacyjnymi; 37: antykorozyjne zabezpieczenie pojazdów, naprawa
i obsługa pojazdów, blacharstwo, mycie i czyszczenie pojazdów, bieżnikowanie i naprawa opon,
wulkanizacja opon, smarowanie pojazdów, usługi
stacji obsługi pojazdów; 29: usługi transportowe,
wypożyczanie pojazdów i samochodów.

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
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) 165940
08/2006
2019 08 13
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 10.06.2005 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 168193
05/2006
2019 11 20
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 20.10.2005 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 174665
12/2006
2019 08 13
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 27.04.2006 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 184789
07/2007
2019 11 20
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 26.10.2006 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 187745
09/2007
2019 11 20
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 04.01.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 193890
02/2008
2019 11 20
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 18.06.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
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(111) 193893
02/2008
2019 11 20
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 18.06.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 1939007 02/2008
2019 11 20
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 18.06.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 194860
03/2008
2019 06 19
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 04.07.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 194957
03/2008
2019 08 13
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 09.07.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 200842
07/2008
2019 06 19
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 16.11.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 200845
07/2008
2019 11 20
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 16.11.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 201721
08/2008
2019 11 20
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 26.11.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 201730
08/2008
2019 06 19
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23.11.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 212403
05/2009
2019 11 20
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 01.10.2008 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 212712
05/2009
2019 08 13
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 27.10.2008 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 212712
05/2009
2019 08 13
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 27.10.2008 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 241063
03/2012
2019 11 20
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 13.07.2011 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 241551
03/2012
2019 06 19
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 18.08.2011 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 243253
06/2012
2019 06 19
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 09.11.2011 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
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
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Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 105357 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie, IX Wydział
Gospodarczy, sygn.. akt IX GCo 50/19 z dnia 8 marca 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa—Podgórza
w Krakowie Piotr Legutko w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 50/19 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
uprawnionego: Kancelarii Solidum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.
(111) 105357 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, Wydział V Gospodarczy, sygn.. akt V GCo 153/19/S
z dnia 26 marca 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Piotr Legutko w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm
59/19 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek uprawnionego: Kancelarii Solidum Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością”.
(111) 120932 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 13 maja
2019 r. (sygn. akt: LU.VII.Ns-Rej.Za 2288/19/148), Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2609204 zastaw rejestrowy na zbiorze dóbr niematerialnych
– praw ochronnych na znakach towarowych zarejestrowanych
w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy o numerze R.120932
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Bartek Spółka akcyjna z siedzibą w Mińsku
Mazowieckim”.
(111) 170036 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 13 maja
2019 r. (sygn. akt: LU.VII.Ns-Rej.Za 2288/19/148), Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2609204 zastaw rejestrowy na zbiorze dóbr niematerialnych
– praw ochronnych na znakach towarowych zarejestrowanych
w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy o numerze R.170036
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Bartek Spółka akcyjna z siedzibą w Mińsku
Mazowieckim”.
(111) 174888 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 13 maja
2019 r. (sygn. akt: LU.VII.Ns-Rej.Za 2288/19/148), Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2609204 zastaw rejestrowy na zbiorze dóbr niematerialnych
– praw ochronnych na znakach towarowych zarejestrowanych
w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy o numerze R.174888
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Bartek Spółka akcyjna z siedzibą w Mińsku
Mazowieckim”.
(111) 211849 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 13 maja
2019 r. (sygn. akt: LU.VII.Ns-Rej.Za 2288/19/148), Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2609204 zastaw rejestrowy na zbiorze dóbr niematerialnych
– praw ochronnych na znakach towarowych zarejestrowanych
w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym prawie
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ochronnym udzielonym na znak towarowy o numerze R.211849
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Bartek Spółka akcyjna z siedzibą w Mińsku
Mazowieckim”.
(111) 211884 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 13 maja
2019 r. (sygn. akt: LU.VII.Ns-Rej.Za 2288/19/148), Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2609204 zastaw rejestrowy na zbiorze dóbr niematerialnych
– praw ochronnych na znakach towarowych zarejestrowanych
w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy o numerze R.211884
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Bartek Spółka akcyjna z siedzibą w Mińsku
Mazowieckim”.
(111) 229099 A. Wykreślono: „Laboratorium Galenowe Olsztyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dywity, Polska;
Wpisano: DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 357674992.
(111) 234800 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 13 maja
2019 r. (sygn. akt: LU.VII.Ns-Rej.Za 2288/19/148), Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2609204 zastaw rejestrowy na zbiorze dóbr niematerialnych
– praw ochronnych na znakach towarowych zarejestrowanych
w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy o numerze R.234800
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Bartek Spółka akcyjna z siedzibą w Mińsku
Mazowieckim”.

Nr 4/2020

(111) 301715 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 13 maja 2019
r. (sygn. akt: LU.VII.Ns-Rej.Za 2288/19/148), Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2609204 zastaw rejestrowy na zbiorze dóbr niematerialnych – praw
ochronnych na znakach towarowych zarejestrowanych w Urzędzie
Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy o numerze R.301715 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Bartek Spółka akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim”.

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) 754927
(540) MEK
(732) PRECA BRUMMEL S.P.A.,
Via Galliano, 21I-21040 Carnago (VA) (IT)
(151) 2019 07 16
(441) 2019 08 26

(511) 25
(581) 2019 08 08

(111) 281785 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 13 maja 2019
r. (sygn. akt: LU.VII.Ns-Rej.Za 2288/19/148), Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2609204 zastaw rejestrowy na zbiorze dóbr niematerialnych – praw
ochronnych na znakach towarowych zarejestrowanych w Urzędzie
Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy o numerze R.281785 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Bartek Spółka akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim”.

(111) 924602
(540) RITZ
(511) 18, 20, 25, 28
(732) THE RITZ HOTEL LIMITED,
Third Floor, 20 Old BaileyLondres EC4M 7AN (GB)
(151) 2018 07 09
(441) 2018 09 10
(581) 2018 08 23

(111) 285165 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 13 maja 2019
r. (sygn. akt: LU.VII.Ns-Rej.Za 2288/19/148), Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2609204 zastaw rejestrowy na zbiorze dóbr niematerialnych – praw
ochronnych na znakach towarowych zarejestrowanych w Urzędzie
Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy o numerze R.285165 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Bartek Spółka akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim”.

(111) 1261704
(540) EUROINS MEMBER OF EUROHOLD
(531) CFE: 01.01.01, 01.11.08, 26.01.03, 27.05.10, 29.01.12
(511) 36
(732) „Euroins Insurance Group” AD,
bul. Hristofor Kolumb No. 43BG-1592 Sofia (BG)
(151) 2019 06 11
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25

(111) 295398 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 13 maja 2019
r. (sygn. akt: LU.VII.Ns-Rej.Za 2288/19/148), Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2609204 zastaw rejestrowy na zbiorze dóbr niematerialnych – praw
ochronnych na znakach towarowych zarejestrowanych w Urzędzie
Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy o numerze R.295398 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Bartek Spółka akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim”.

(111) 1176074
(540) OATWELL
(511) 5
(732) DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1NL-6411 TE Heerlen (NL)
(151) 2013 08 01
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1193962
(540) NN YOU MATTER
(732) Nationale-Nederlanden Nederland B.V.,
Schenkkade 65NL-2595 AS Den Haag (NL)
(151) 2019 07 17
(441) 2019 08 19

(511) 36
(581) 2019 08 01

(111) 1304883
(540) DOG’S LOVE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 5, 18, 31
(732) PetCo GmbH, Hasnerstraße 123A-1160 Wien (AT)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1313316
(540) WINGS
(511) 29, 43
(732) „CHICKEN KIYV” Limited Liability Company,
vyl. Lenina, bud. 5, selo Myrne,Boryspilskyi raionKyivska oblast
08361 (UA)
(151) 2016 06 23
(441) 2016 11 07
(581) 2016 10 13
(111) 1330124
(540) Gambrinus NAPOLI 1860 Storico Gran
Caffè
(531) CFE: 02.01.18, 19.01.01,
24.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(511) 30, 43
(732) GRAN CAFFE’ GAMBRINUS S.R.L.,
Via Chiaja, 1I-80121 NAPLES (IT)
(151) 2016 04 15
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01

Nr 4/2020
(111) 1343404
(540) iAPU
(732) Knorr-Bremse Aktiengesellschaft,
Moosacher Str. 8080809 München (DE)
(151) 2019 07 03
(441) 2019 09 02
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(511) 7, 9, 11
(581) 2019 08 15

(111) 1369000

(540) ENERGY WITHOUT BORDERS (511) 4, 6, 7,
9, 35, 36, 37, 42
(732) Public Joint Stock Company «INTER RAO UES»,
ul. Bol’shaja Pirogovskaja, dom 27, str.2 RU-119435 Moskva (RU)
(151) 2017 07 27
(441) 2017 10 30
(581) 2017 10 12
(111) 1370456
(531) CFE: 26.04.02
(511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008 PARIS (FR)
(151) 2019 07 16
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1374280
(540) VIDEOR
(531) CFE: 26.03.23, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(732) VIDEOR E. Hartig GmbH,
Carl-Zeiss-Straße 863322 Rödermark (DE)
(151) 2017 03 16
(441) 2019 08 19

(511) 35, 41, 42
(581) 2019 08 01

(111) 1377572
(540) WUUD
(511) 9, 14, 20, 21
(732) Pascal Klein, Zietenstraße 4240476 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 06 25
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1383493
(540) BOLÉ
(531) CFE: 27.05.01
(511) 33
(732) BODEGAS BORSAO, S.A.,
Carretera Nacional 122, Km. 63E-50540 BORJA (Zaragota) (ES)
(151) 2019 07 31
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1387559
(540) Emil Frey Select
(511) 12, 35, 36, 37
(732) Emil Frey AG, Badenerstrasse 600CH-8048 Zürich (CH)
(151) 2017 11 14
(441) 2018 02 26
(581) 2018 02 08
(111) 1393280
(540) THE BIG GREEN BOOK
(732) norelem Normelemente KG,
Volmarstrasse 171706 Markgröningen (DE)
(151) 2017 11 20
(441) 2018 04 03

(511) 9, 16, 35, 41
(581) 2018 03 15

(111) 1401718
(540) Ceraskin
(511) 3, 5
(732) Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
(151) 2018 04 03
(441) 2018 06 04
(581) 2018 05 17
(111) 1428559
(540) PROTECTA
(732) Polyseam Limited,
15 St Andrews RoadHuddersfield HD1 6SB (GB)
(151) 2017 12 21
(441) 2018 11 05

(511) 1, 17
(581) 2018 10 18

(111) 1429126
(540) A ADEL
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.01
(511) 16, 28
(732) ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Fatih Sultan Mahmet Mah. Balkan Cad. No: 58Buyaka E Blok
Tepeustu TR-41480 Umraniye Istanbul (TR)
(151) 2018 07 05
(441) 2018 11 05
(581) 2018 10 18
(111) 1431300
(540) OPEN THINKING (511) 9, 35, 36, 38, 42, 45
(732) Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5FI-00020 Nordea (FI)
(151) 2018 06 29
(441) 2019 07 22
(581) 2019 07 04
(111) 1432154
(540) OzNaturals
(511) 3
(732) Oz Naturals, LLC,
319 Clematis Street,Suite 700West Palm Beach FL 33401 (US)
(151) 2019 06 21
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1432918
(540) CUBE ESCAPE
(732) Rusty Lake B.V.,
Overhoeksplein 2NL-1031 KS Amsterdam (NL)
(151) 2019 07 12
(441) 2019 08 19

(511) 9, 41
(581) 2019 08 01

(111) 1446149
(540) BEWARE OF THE THING ! LA CHOSE
(531) CFE: 02.09.14, 03.07.16, 26.11.21, 26.13.01, 27.05.04
(511) 34
(732) LABORATOIRE LIPS FRANCE,
Rue des Savoir-Faire ZA Beau Soleil 3 F-44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES (FR)
(151) 2019 07 22
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
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(111) 1450566
(540) NX FOOD
(531) CFE: 27.01.01, 27.05.01
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 140235 Düsseldorf (DE)
(151) 2018 10 18
(441) 2019 03 11
(581) 2019 02 21
(111) 1467147
(540) ROADJET EMERGENCY SOLUTIONS
(531) CFE: 01.01.05, 18.01.11, 24.03.18,
24.17.24, 26.11.02, 27.05.09, 29.01.13
(511) 12, 36, 39
(732) LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG,
IZ NÖ-SÜD, Straße 14,Objekt 15A-2355 Wiener Neudorf (AT)
(151) 2019 01 28
(441) 2019 06 03
(581) 2019 05 16
(111) 1469172
(531) CFE: 26.01.01, 26.04.09
(511) 18
(732) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
(151) 2018 09 19
(441) 2019 06 17
(581) 2019 05 30
(111) 1469456
(540) SALT E-VAPOR
(511) 34
(732) laboratoire lips france,
4 rue des savoir-faireF-44450 ST-JULIEN-DE-CONCELLES (FR)
(151) 2019 07 22
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1471224
(540) LED PURE VISION
(511) 11
(732) RENAULT s.a.s.,
13/15 Quai Alphonse le GalloF-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
(151) 2019 04 15
(441) 2019 07 01
(581) 2019 06 13
(111) 1474027
(540) FLORAL GLORY
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 05 07
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1474056
(540) OCEAN VIBE
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 05 07
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1474124
(540) NISHAN HOUSE
(531) CFE: 26.03.23, 26.04.09,
26.11.25, 27.05.01, 28.03.00
(511) 9, 16, 28, 35
(732) SHANDONG FRIENDSHIP PUBLISHING HOUSE CO.,LTD, 39
VICTORY AVENUE,CENTRAL ZONE, JINAN250001 SHANDONG
PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 17
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1474146
(540) AQUAMANIA
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) Bilous Pylyp Oleksandrovych, ploshcha Rostovtseva,
15, kv. 63BalakliiaKharkivska obl. 64207 (UA)
(151) 2018 11 26
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1474231
(540) SQM
(511) 1, 42, 44
(732) SQM Europe, naamloze vennootschap,
Houtdok-Noordkaai 25 aB-2030 Antwerpen (BE)
(151) 2019 02 07
(441) 2019 07 15
(581) 2019 06 27
(111) 1476741
(540) Glucks
(511) 32, 33, 35
(732) Glucks GmbH, Bertha-Benz-Straße 510557 Berlin (DE)
(151) 2019 06 17
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1478433
(540) CHICKO
(732) FINNERN GmbH & Co. KG,
Bahnhofstraße 1127283 Verden (DE)
(151) 2019 06 06
(441) 2019 08 12

(511) 31
(581) 2019 07 25

(111) 1478527
(540) COCO VOYAGE
(511) 14, 18, 25
(732) Chanel SARL,
Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
(151) 2019 05 10
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1478528
(540) IT-BLUE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) SHENZHEN BLUE FAMILY TECHNOLOGY CO., LTD,
ROOM 2901-1, 29TH FLOOR,7TH XINGHAIMINGCHENG,AVENUE
SHENNAN AND QIANHAI LUTHE ROAD INTERSECTION,NANTOU
STREET OFFICE,NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN518000
GUANGDONG (CN)
(151) 2019 05 28
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
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(111) 1478665
(540) Emmi CAFFÈ LATTE
(531) CFE: 05.07.27, 24.09.03, 25.01.01,
26.01.18, 26.11.08, 27.05.09
(511) 29, 30, 32
(732) Emmi AG, Landenbergstrasse 1CH-6005 Luzern (CH)
(151) 2019 05 27
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1478925
(540) DARi
(531) CFE: 27.05.09, 29.01.01
(732) Goldschmidt Thermit GmbH,
Am Schenkberg 2004349 Leipzig (DE)
(151) 2019 02 25
(441) 2019 08 12

(511) 9, 35, 42
(581) 2019 07 25

(111) 1478957
(540) Summer Fun
(511) 30
(732) August Storck KG, Waldstraße 2713403 Berlin (DE)
(151) 2019 05 17
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1478985
(540) audacia
(531) CFE: 26.01.01, 26.11.03, 29.01.12
(732) ASCENT REAL ESTATE OÜ,
Narva mnt 5,EE-10117 Tallinn, Harjumaa (EE)
(151) 2019 05 24
(441) 2019 08 12

(511) 35, 36, 45
(581) 2019 07 25

(111) 1479002
(540) XMC
(531) CFE: 27.05.17
(511) 7
(732) NINGBO HUAYI PNEUMATIC ENGINEERING CO., LTD, NO.
2, HUASHENG ROAD,JISHAN GONGYEYUANQU,XIKOU TOWN,
FENGHUA CITYZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 28
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1479026
(540) GABRIELLE
(511) 3
(732) Chanel SARL,
Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
(151) 2019 05 23
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1479047
(540) Vetranal
(732) Sigma-Aldrich Chemie GmbH,
Industriestrasse 25CH-9471 Buchs (CH)
(151) 2019 06 12
(441) 2019 08 12
(111) 1479049
(540) GRIESSON
(531) CFE: 05.05.20, 25.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(732) Griesson-de Beukelaer GmbH & Co. KG,
August-Horch-Str. 2356751 Polch (DE)
(151) 2019 06 12
(441) 2019 08 12

(511) 1
(581) 2019 07 25
(511) 29, 30
(581) 2019 07 25

(111) 1479050
(540) Doshirak
(531) CFE: 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29, 30
(732) PALDO Co.,LTD,
(7th floor, Jamwon-dong),577, Gangnam-daero,Seocho-guSeoul (KR)
(151) 2019 05 14
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1479057
(540) STYLEX
(511) 25
(732) XU WEI, EAST UNIT 12, 19TH FLOOR, BEILI, YUNGANG,
FENGTAI DISTRICT100074 BEIJING CITY (CN)
(151) 2019 06 17
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1479144
(540) LIFECODE
(531) CFE: 05.03.13, 27.05.01
(511) 7, 11
(732) Foshan Lifecode Electronic Tech.Co.,Ltd., No.5, East 3rd
Road,Jiangyi Avenue,Leliu, Shunde, Foshan Guangdong (CN)
(151) 2019 06 03
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1479161
(540) MIR Trade AG
(531) CFE: 26.01.03, 26.11.01, 27.05.09
(511) 4
(732) MIR Trade AG, Alte Haslenstrasse 5CH-9053 Teufen (CH)
(151) 2019 05 13
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1479189
(540) ARCTIVIC
(531) CFE: 28.05.00
(732) Limited Liability Company «SIGMA»,
Bojcovaja street, 22RU-107150 Moscow (RU)
(151) 2019 04 22
(441) 2019 08 12

(511) 25, 35
(581) 2019 07 25

(111) 1479470
(540) RIDEON
(511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
(151) 2019 05 17
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
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(111) 1479529
(540) ajax
(531) CFE: 01.15.21, 27.05.07
(511) 10
(732) GUANGZHOU AJAX MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD,
BUILDING NO.2,DAGANG INDUSTRIAL ZONE,SHILOU
TOWN,PANYU DISTRICT,GUANGZHOU CITY511447 GUANGDONG
PROVINCE (CN)
(151) 2019 04 17
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1479530
(540) Hard Frost
(511) 33
(732) HARD FROST LTD., Vasili Michailidi, 9CY-3026 Limassol (CY)
(151) 2019 04 29
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1479533
(540) TDT
(531) CFE: 26.11.03, 27.05.01, 28.03.00
(511) 7
(732) WUXI HUAKE MACHINERY EQUIPMENT CO. LTD,
(120 JIAOYANG ROAD)ZONE A OF INDUSTRIAL PARK,YANGJIAN
TOWN, XISHAN DISTRICT, WUXI214000 JIANGSU PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 31
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1479564
(540) Antonio Damatti
(732) Sorokin Yurii Oleksandrovych,
vul. Marata, 38m. Odesa 65085 (UA)
(151) 2019 02 27
(441) 2019 08 12

(511) 3, 35, 44
(581) 2019 07 25

(111) 1479644
(540) RAISE
(531) CFE: 27.05.17
(511) 7
(732) ZHANGJIAGANG RUIZHENG TOOL CO., LTD., NO8. XINJING
MIDDLE ROAD, ZHANGJIAGANG ECONOMICDEVELOPMENT
ZONE,SUZHOU 215000 JIANGSU PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 22
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1479666
(531) CFE: 26.04.04, 28.03.00
(511) 30
(732) CHONGQING YONGCHUAN FENGRUI PEACOCK FARM,
HUANGNITANG, XISHAN,SHUANGSHI TOWN,YONGCHUAN
DISTRICTCHONGQING (CN)
(151) 2019 06 13
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1479687
(540) JOBBOO
(531) CFE: 26.04.19, 27.05.19, 29.01.13
(511) 35, 37, 39, 41, 45
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Mirand
Grupp”,
Leninskiy prospekt, d. 30, ofis 607RU-236040 g. Kaliningrad (RU)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1479724
(540) PILZ
(511) 5, 30, 31, 40, 42, 43
(732) Backwelt Pilz GmbH, Industriestraße 6A-3943 Schrems (AT)
(151) 2019 02 18
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1479740
(540) ToypeK
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04
(511) 11
(732) Limited liability company „LEX-S”,
Dezhnev avenue, house 1RU-127642 Moscow (RU)
(151) 2019 03 01
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1479755
(540) Lifar
(531) CFE: 05.13.01, 22.01.15, 27.05.01
(511) 25, 28, 41
(732) Fondation SERGE LIFAR, Heiligkreuz 6 FL-9490 Vaduz (LI)
(151) 2019 05 08
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1479757
(540) LOVALI
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) YIWU JIYOU COSMETICS CO., LTD, YIDONG INDUSTRIAL
PARK,YIWU CITYZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 08
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1479762
(540) SANIDERM
(511) 10
(732) Saniderm Medical LLC, 1987 Grays DrLehi UT 84043 (US)
(151) 2019 06 06
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1479766
(540) Serge Lifar
(511) 25, 28, 41
(732) Foundation SERGE LIFAR, Heiligkreuz 6 FL-9490 Vaduz (LI)
(151) 2019 05 08
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1479768
(540) COMFODECK
(511) 12, 19
(732) Compomeer BV,
Burg. van Meeuwenstraat 18NL-6191 ND Beek (NL)
(151) 2019 05 10
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
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(111) 1479806
(540) Outdare
(511) 24, 25, 35
(732) SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Burak Mahallesi,Sani Konukoğlu Bulvarı, No:
223Şehitkamil-Gaziantep (TR)
(151) 2019 03 07
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1479808
(540) WELCOME TO Fabulous FRUITS
(531) CFE: 01.01.02, 07.01.18, 13.01.17,
26.07.25, 27.05.03, 29.01.15
(511) 9, 28
(732) adp Gauselmann GmbH,
Merkur-Allee 1-1532339 Espelkamp (DE)
(151) 2019 04 10
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1479850
(540) PHOENICS
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.01, 28.03.00
(511) 9
(732) ZHUHAI COSLIGHT BATTERY CO., LTD.,
NO. 209, ZHUFENG ROAD,JING’AN TOWN,DOUMEN
DISTRICT,ZHUHAI CITYGUANGDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 03 15
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1479864
(540) ZHONGDAI
(531) CFE: 28.03.00
(511) 16, 17, 20, 21, 25, 27
(732) Guangzhou Zhongdai Decorative Building Materials Co., Ltd.,
1705-1708, No. 332, Tonghe Road,Baiyun District,Guangzhou
CityGuangdong Province (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1479896
(540) B
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04
(511) 29, 30, 31, 32
(732) J. Bauer GmbH & Co. KG,
Molkerei-Bauer-Straße 1-1083512 Wasserburg/Inn (DE)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480127
(540) BANQUET PREMIUM SOUS VIDE
(531) CFE: 24.09.02, 26.04.05, 27.05.10
(511) 29
(732) Bidfood Czech Republic s.r.o.,
V Růžovém údolí 553,Kralupy nad VltavouCZ-278 01 Mikovice (CZ)
(151) 2019 03 28
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480152
(531) CFE: 04.05.05
(511) 41
(732) Shenzhen Broad Link Cultural & Creative Co., Ltd.,
6L, Building 4, Chuangyiqiaoyuan,Qiaocheng East Road,Futian
DistrictShenzhen (CN)
(151) 2019 02 05
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480258
(540) HOLORIB Montana Bausysteme AG
(531) CFE: 07.15.06, 26.15.25, 27.05.08
(511) 6
(732) Montana Bausysteme AG,
DurisolstrasseCH-5612 Villmergen (CH)
(151) 2019 06 17
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480394
(540) 999.9
(531) CFE: 24.03.07, 24.17.02, 25.01.10, 26.01.05, 27.07.01
(511) 36
(732) Mario Schober, 312th RD,PO Box 111361Dubai (AE)
(151) 2018 12 03
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480413
(540) ProEleven Gestão Desportiva
(531) CFE: 02.01.08, 21.03.01, 27.05.10
(511) 35
(732) PROELEVEN-GESTÃO DESPORTIVA, LDA.,
RUA DOS FANQUEIROS, Nº 65, 1º CP-1100-226 LISBOA (PT)
(151) 2019 05 22
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480433
(540) Hayat
(531) CFE: 05.03.15, 26.01.19, 27.05.24, 28.19.00, 29.01.12
(511) 3
(732) Padideh Shimi Gharn Co.,
No. 10, Parian Alley,Pardis st., Mollasadra st.,Vanak sq.Tehran (IR)
(151) 2019 06 04
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480457
(531) CFE: 14.09.10, 19.01.01, 28.05.00, 29.01.12
(511) 32, 33
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu „VSK”,
ul. 50-let Oktyabrya, 113g. DimitrovgradRU-433502 Uljyanovskaya
oblast (RU)
(151) 2019 05 16
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
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(111) 1480461
(540) VEROO
(511) 9, 35, 38, 39, 42
(732) VEROO GmbH,
IZ NÖ-Süd, Straße 14,Objekt 15A-2355 Wiener Neudorf (AT)
(151) 2019 02 26
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480475
(540) COCO NEIGE
(511) 9, 14, 18, 25
(732) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
(151) 2019 01 11
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480498
(540) NeuMR
(511) 10
(732) Shenyang Neusoft Medical System Co., Ltd.,
177-1, Chuangxing Rd.,Hunnan district,henyang cityLiaoning
province (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480509
(540) Hui De
(531) CFE: 27.05.01
(511) 18
(732) Quanzhou Fengze Huide Bags Co., Ltd.,
No. 3 Beifeng Industrial Zone,Fengze District, Quanzhou
Ciy362000 Fujian Province (CN)
(151) 2019 06 14
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480532
(540) djp
(531) CFE: 27.05.17
(511) 12
(732) WENZHOU DONGQI AUTO PARTS MANUFACTURE CO., LTD.,
No.485 Yanshan Road,Bei’ao Street,Dongtou
District,WenzhouZhejiang (CN)
(151) 2019 06 17
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480579
(540) CASTA
(531) CFE: 27.01.01, 27.05.01
(511) 9, 16, 18, 25, 35, 42, 44
(732) Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistiu “LUXOPTICA
HOLDING”, vul. Ivana Mazepy, 10Kyiv 01010 (UA)
(151) 2019 02 14
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480632
(540) Tucher Christkindlesmarkt Bier
(531) CFE: 03.07.01, 06.07.02,
24.01.03, 25.01.06, 26.04.09, 27.05.08
(511) 32
(732) TUCHER BRÄU GmbH & Co. KG Brauereibetriebsgesellschaft,
Am Alten Sudhaus 490409 Nürnberg (DE)
(151) 2019 06 19
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480643
(540) Casarte
(511) 7, 9, 11
(732) HAIER GROUP CORPORATION, Haier Industrial Park,Haier
Road,Qingdao Hi-Tech Industrial Park266101 Shandong Province (CN)
(151) 2019 06 17
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480721
(540) ASSIST
(531) CFE: 27.05.01
(511) 8, 9
(732) NINGBO HONGDI MEASURING TAPE INDUSTRY CO., LTD.,
CW4, Far-East Industry Park,Yuyao City, Ningbo CityZhejiang
Province (CN)
(151) 2019 04 22
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480723
(540) GOLDEN CROWN
(531) CFE: 27.05.02
(511) 12
(732) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED,
No.2 10th Avenue,Economic and TechnologicalDevelopment
Zone,Jianggan District,HangzhouZhejiang (CN)
(151) 2019 06 17
(441) 2019 08 19
(581) 2019 08 01
(111) 1480795
(540) NORSC
(511) 16
(732) Norske Skog ASA, Sjølyst plass 2 N-0278 Oslo (NO)
(151) 2019 05 10
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1480922
(540) Hanergy
(531) CFE: 27.05.01
(511) 11, 28, 36
(732) HANERGY CO-INNO MOBILE ENERGY INVESTMENT CO., LTD.,
NO.0801, FLOOR 7, ROOM 101, FLOOR 1 TO 14, BUILDING 3, YARD
8, BEICHEN WEST ROAD, CHAOYANG DISTRICTBEIJING (CN)
(151) 2019 03 18
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1480944
(531) CFE: 28.03.00
(511) 30, 43
(732) Songlin Du, No. 2, Unit 1 of Building 7,No. 116 of Mingxia
Road,Chuanshan District, Suining CitySichuan Province (CN)
(151) 2019 06 17
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
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(111) 1480989
(531) CFE: 02.01.18, 15.01.01, 28.05.00, 29.01.13
(511) 32, 33
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu „VSK”,
ul. 50-let Oktyabrya, 113g. DimitrovgradRU-433502 Uljyanovskaya
oblast (RU)
(151) 2019 05 16
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481003

(540) EIFFEL

(511) 3, 6, 9, 14, 18, 24,
25, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 45
(732) EIFFEL WORLD, 45, rue Laurent MénagerL-2143 Luxembourg (LU)
(151) 2019 06 03
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481004
(540) Calibra joy
(531) CFE: 03.06.01, 27.03.03, 27.05.07
(732) NOVIKO Animal Health s.r.o.,
R. Svobodové 1444CZ-399 01 Milevsko (CZ)
(151) 2019 05 09
(441) 2019 08 26

(511) 5, 31
(581) 2019 08 08

(111) 1481008
(540) ZHONGDAI
(531) CFE: 26.03.23, 26.04.16, 28.03.00

(511) 2, 3, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 18, 19, 22, 24, 28
(732) Guangzhou Zhongdai Decorative Building Materials Co.,
Ltd., 1705-1708, No. 332, Tonghe Road,Baiyun District, Guangzhou
CityGuangdong Province (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481051
(540) EMPEROR’S DREAM
(531) CFE: 25.01.25, 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) 2019 04 19
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481091
(540) PRETTY WOMAN
(511) 33
(732) AHALEGIN HAMAR, S.L.,
Universidad, 4, 1°, 4Pozuelo de AlarcónE-28224 MADRID (ES)
(151) 2019 03 13
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481096
(540) DEVIA
(531) CFE: 26.03.23
(511) 9
(732) SITENG ELECTRONICS CO.,LTD., Block A, Jingbo Industrial
Park,Buxin Industrial District, Yantian Village,Fenggang Town,
Dongguan CityGuanggong Province (CN)
(151) 2019 06 17
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481101
(540) PANYI PANYI GARDEN
(531) CFE: 01.03.02, 05.01.16, 05.05.20,
26.04.07, 27.05.10, 28.03.00
(732) NINGBO PANYI GARDEN TOOLS CO.,LTD.,
NO.8 ZHENXING ROAD, YUYAOZHEJIANG (CN)
(151) 2019 07 09
(441) 2019 08 26

(511) 8
(581) 2019 08 08

(111) 1481172
(540) SANSEN
(531) CFE: 26.05.18, 27.01.01, 28.03.00
(511) 3
(732) SHANGHAI BAIFENG INVESTMENT CO., LTD.,
ROOM 309D, NO. 21, LANE 596,YANAN CENTRAL ROAD,
JINGAN DISTRICTSHANGHAI CITY (CN)
(151) 2019 06 26
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481198
(540) CHINESE GARDEN
(531) CFE: 05.05.20, 25.01.25, 27.05.03, 29.01.15
(511) 9, 28, 41
(732) Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
(151) 2019 04 19
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
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(111) 1481282
(540) BOSSJAZZ
(531) CFE: 27.05.02
(511) 34
(732) ZHOU JIANQIANG, XIMIU ROAD, XINMIU LU
VILLAGE,ZHOUXIANG TOWN,CIXI CITYZHEJIANG (CN)
(151) 2019 05 17
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481296
(540) MABRO
(511) 3, 18, 25
(732) DIMITAR LUDMILOV TRIFONOV, 62 Lipnik bul., entr. 4, apt.
13BG-7000 Ruse (BG)
(151) 2019 06 14
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481315
(531) CFE: 03.05.01
(511) 9, 14, 28, 35
(732) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II
of China Resources,No. 68 Qinghe Middle Street,Haidian
DistrictBeijing (CN)
(151) 2019 04 05
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481464
(540) ELECT
(531) CFE: 15.09.12, 27.03.15
(732) PIRELLI TYRE S.p.A.,
Viale Piero e Alberto Pirelli 25I-20126 MILAN (IT)
(151) 2019 04 24
(441) 2019 08 26

(511) 12

(581) 2019 08 08

(111) 1481467
(540) WINSING ANIMATION
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.10, 28.03.00
(511) 28, 41
(732) GUANG DONG WINSING COMPANY LIMITED,
NO. 4, CAOFANGWEI, NANHUA EAST ROAD,HAIZHU
DISTRICT,GUANGZHOU CITYGUANGDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 02 22
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481532
(540) QQ
(531) CFE: 02.09.01, 27.03.01, 27.05.01
(511) 29, 30, 32
(732) FUJIAN QINQIN HOLDINGS CO., LTD., WULI INDUSTRIAL
ZONE,JINJIANG CITY,QUANZHOU CITYFUJIAN PROVINCE (CN)
(151) 2019 04 29
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481534
(540) conductor
(531) CFE: 26.01.01, 29.01.12
(511) 35, 42
(732) Conductor, Inc.,
2 Park Avenue, 15th FloorNew York NY 10016 (US)
(151) 2019 05 22
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481589
(540) Solix
(531) CFE: 01.03.13, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.12 (511) 6, 9, 19, 20, 24
(732) Hristo Vasilev Petrov, j.k.
Trakia, bl. 127, vh. V, et. 3, ap. 7BG-4000 Plovdiv (BG)
(151) 2019 01 17
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481626
(540) K BEAUTY BY AVON
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.09, 28.03.00, 28.05.00
(511) 3
(732) Avon Products, Inc., 1 Avon PlaceSuffern NY 10901 (US)
(151) 2019 06 24
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481689
(540) HJ
(531) CFE: 26.01.03, 26.07.04, 27.05.01
(511) 7
(732) CHONGQING HONGJIANG MACHINERY CO., LTD.,
404 Tanhua Road,Yongchuan DistrictChongqing (CN)
(151) 2019 07 09
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481724
(540) BEEM
(511) 9, 35, 38, 42
(732) Swisscom (Schweiz) AG, CH-3050 Bern (CH)
(151) 2019 06 07
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08

(111) 1481246
(540) EDC PROTECTION
(511) 9, 17
(732) EDC PROTECTION, 61 Rue Jean de Beauvau,Z.A.
de l’OrmeF-54385 NOVIANT-AUX-PRÉS (FR)
(151) 2019 05 14
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08

(111) 1481787
(540) FLOWER KISS
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 04 01
(441) 2019 08 26

(111) 1481247
(540) Die Privatmolkerei Bauer
(531) CFE: 04.05.05, 26.04.03,
26.11.08, 27.05.09, 29.01.13
(511) 29, 30, 31, 32
(732) J. Bauer GmbH & Co. KG,
Molkerei-Bauer-Straße 1-1083512 Wasserburg/Inn (DE)
(151) 2018 12 13
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08

(111) 1481795
(540) HUIFAN
(531) CFE: 28.03.00
(511) 21
(732) CHAOZHOU GRAND HONOR CERAMIC CO., LTD.,
Changguoding Area,Huanxiang Road, Wuyang Village,Fuyang
Town, Chao’an District,Chaozhou City521000 Guangdong (CN)
(151) 2019 05 14
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08

(511) 3

(581) 2019 08 08
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(111) 1481804
(540) MALTEUROP MALTING COMPANY
(531) CFE: 25.01.19, 27.05.09, 29.01.13
(511) 30, 31, 32
(732) MALTEUROP GROUPE, 2 rue Clément AderF-51100 REIMS (FR)
(151) 2019 05 17
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481806
(540) CILENTO
(531) CFE: 03.04.02, 26.02.01, 26.07.25,
26.11.06, 27.05.01, 29.01.04
(511) 29
(732) CILENTO S.p.A., Via CAMPO FELICE, 111I-81030 CELLOLE (CE) (IT)
(151) 2019 05 30
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481810

(540) TOUS MES AMIS

(511) 5, 16, 18, 20,
21, 27, 28, 31
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, 26 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481872
(540) ROXAZEN
(511) 5
(732) Zentiva Group, a.s.,
U kabelovny 130/22CZ-102 00 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2019 03 13
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08

(111) 1481884
(540) mideer
(531) CFE: 27.05.01
(511) 28
(732) NINGBO MIDEER TOYS LIMITED COMPANY., RM.5-1, NO.55,
YIDU CULTURAL PLAZA,HAISHU DIST., NINGBO519000 zhejiang
province (CN)
(151) 2019 07 11
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481939
(540) FONOCON Silent View FORSTER NOISE
CONTROL
(531) CFE: 24.17.02, 26.04.02, 26.11.03, 27.05.09
(511) 6, 17, 19, 37
(732) Forster Metallbau Gesellschaft m.b.H.,
Weyrerstraße 135A-3340 Waidhofen an der Ybbs (AT)
(151) 2019 02 04
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481950
(531) CFE: 15.07.09, 18.01.21, 24.11.25, 26.07.25
(511) 6, 12
(732) Maanshan Iron & Steel Company Ltd,
No.8, West Jiuhua Road,Maanshan CityAnhui Province (CN)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481961
(531) CFE: 15.07.09, 18.01.21, 24.11.25, 26.07.25
(511) 6, 12
(732) Maanshan Iron & Steel Company Ltd,
No.8, West Jiuhua Road,Maanshan CityAnhui Province (CN)
(151) 2018 12 28
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1481967
(540) SGUU
(531) CFE: 01.15.15, 27.05.11
(511) 25
(732) ZHANG Xiaolv, Huanzhen Road,Shangcun Village
,Xincheng Town,Rui’an CityZhejiang Province (CN)
(151) 2019 07 09
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1482039
(540) HIFICHEM
(531) CFE: 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(511) 1, 2, 17, 35
(732) ANSHAN HIFICHEM CO., LTD.,
No. 8, No. 1 Road,Tengao Economic Development Zone,
Anshan City114225 Liaoning Province (CN)
(151) 2019 05 13
(441) 2019 08 26
(581) 2019 08 08
(111) 1482115
(540) Cleanbu
(732) Klaveness Combination Carriers AS,
Drammensveien 260N-0283 Oslo (NO)
(151) 2019 04 24
(441) 2019 09 02

(511) 39
(581) 2019 08 15

(111) 1482122
(540) Klaveness Combination Carriers (511) 39
(732) Klaveness Combination Carriers AS, D
rammensveien 260N-0283 Oslo (NO)
(151) 2019 04 24
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482134
(540) CLEANBU
(732) Klaveness Combination Carriers AS,
Drammensveien 260N-0283 Oslo (NO)
(151) 2019 04 24
(441) 2019 09 02

(511) 39
(581) 2019 08 15

(111) 1482137
(540) CABU by Klaveness
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04
(732) Klaveness Combination Carriers AS,
Drammensveien 260N-0283 Oslo (NO)
(151) 2019 04 24
(441) 2019 09 02
(111) 1482184
(540) CLEANBU by Klaveness
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04
(732) Klaveness Combination Carriers AS,
Drammensveien 260N-0283 Oslo (NO)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 09 02
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(511) 39
(581) 2019 08 15
(511) 39
(581) 2019 08 15

(111) 1482188
(540) FIORE ROSSO
(511) 18
(732) WANG FA ZHONG, Place 521, Building A,
17 Ri Tan North Road, Ri Tan International Trade Centre, Chaoyang
District100020 Beijing (CN)
(151) 2019 04 03
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482209
(540) A
(531) CFE: 01.15.05, 03.07.17, 27.05.08
(511) 9, 28, 41
(732) ALPHA GROUP CO., LTD., AULDEY INDUSTRIAL
AREA,WENGUAN RD.,CHENGHAI DISTRICT,
SHANTOU CITY515800 GUANGDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 29
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482389
(531) CFE: 01.03.02, 01.15.05,
04.03.03, 24.01.15, 28.03.00
(511) 34
(732) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD.,
NO.1355, JINSHAN ROAD,DONGXIHU DISTRICT,WUHAN
CITY313000 HUBEI PROVINCE (CN)
(151) 2019 05 23
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482391
(540) ALSAPAN
(511) 19, 27
(732) ALSAPAN,
1D rue du Général de GaulleF-67190 DINSHEIM SUR BRUCHE (FR)
(151) 2019 06 11
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482419
(540) Plénima (511) 5, 16, 18, 20, 21, 27, 28, 31
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC,
26 Quai Marcel Boyer, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(151) 2019 03 12
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482428
(540) RIVAL me
(531) CFE: 02.09.01, 27.05.09
(511) 3, 5, 8, 16, 18, 20, 21, 35
(732) Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 1630938 Burgwedel (DE)
(151) 2019 02 06
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482434
(540) droppy
(531) CFE: 27.05.01
(511) 1, 3, 5
(732) SILDEHA PHARMA S.r.l., Via Egadi, 7I-20144 MILANO (IT)
(151) 2019 03 22
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482443
(531) CFE: 26.13.25
(511) 9
(732) ZHEJIANG NEW FOLINN ELECTRIC CO.,LTD.,
NO. 2, JINGHUAN ROAD, CHENGBEI STREET, 317500 WENLING,
TAIZHOU, ZHEJIANG (CN)
(151) 2019 07 09
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482468
(540) OPPO Reno
(511) 9
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,
LTD., No. 18 Haibin Road,Wusha,
Chang’an,DongguanGuangdong (CN)
(151) 2019 06 03
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482482
(540) Bio-Thera
(531) CFE: 10.03.07, 26.01.01
(511) 5
(732) Bio-Thera Solutions, Ltd.,
Floor 5, Building A6,Science Enterprise Accelerator,11 Kaiyuan
Avenue,High-tech Industrial Development ZoneScience City,
GuangzhouGuangdong Province (CN)
(151) 2019 06 17
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
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(111) 1482645
(540) BASWOOL
(531) CFE: 28.05.00
(511) 17, 19, 35
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu „AGIDEL”,
ul. Sotsialisticheskaya, 58BlagoveshchenskRU-453434 Republic of
Bashkortostan (RU)
(151) 2019 05 16
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15

Nr 4/2020

(111) 1482998
(540) WSFR
(531) CFE: 27.05.01
(511) 1
(732) ZHEJIANG WANSHENG CO., LTD.,
Liangshui Development Zone,Linhai317000 Zhejiang (CN)
(151) 2019 05 29
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15

(111) 1482664
(540) BLUEJAY
(511) 12
(732) JB Lifestyle Group, LLC, P.O. Box 151Ross CA 94957 (US)
(151) 2019 07 11
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15

(111) 1483054
(540) SENTRI
(511) 9, 42
(732) PYXUS INTERNATIONAL, INC.,
8001 AERIAL CENTER PARKWAYMORRISVILLE NC 27560 (US)
(151) 2019 03 18
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15

(111) 1482700
(540) CHESTER’S BROTHERS
(511) 33
(732) RENAISSANCE TRADE HOUSE Limited Liability Company,
Doninskoe shosse 4 km,administrativnyj korpus, etazh 2, pom. 1g.
RamenskoeRamenskij rajon,MoskovskayaRU-140103 oblast (RU)
(151) 2019 04 01
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15

(111) 1483055
(540) SENTRI SOURCE TO MARKET ASSURANCE
(531) CFE: 18.02.01, 24.01.05
(511) 9, 42
(732) PYXUS INTERNATIONAL, INC.,
8001 AERIAL CENTER PARKWAYMORRISVILLE NC 27560 (US)
(151) 2019 03 22
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15

(111) 1482726
(540) BEAR SINCE 1929
(531) CFE: 03.01.14, 26.01.15, 28.03.00
(511) 23
(732) SHISHI FLYING WHEEL THREAD CO., LTD., No. 8 Wubao
Industrial Area,Hongshan Town, Shishi, QuanzhouFujian (CN)
(151) 2019 06 17
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15

(111) 1483059

(111) 1482737
(540) Santo Stefano
(511) 33
(732) RENAISSANCE TRADE HOUSE Limited Liability Company,
Doninskoe shosse 4 km,administrativnyj korpus, etazh 2, pom. 1g.
RamenskoeRamenskij rajon,MoskovskayaRU-140103 oblast (RU)
(151) 2019 04 01
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482783
(540) Apothecary SKIN DESSERTS
(531) CFE: 09.01.10, 27.05.10
(511) 3, 35
(732) Ionova Iryna Andriivna, vul. Hvardiiska, 4, kv. 7m. Lviv 79012 (UA)
(151) 2019 04 23
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482787
(540) DEPPON EXPRESS
(531) CFE: 26.13.25, 28.03.00
(511) 39
(732) China Deppon Logistics Co., Ltd., 1st Building of No. 316
Xuxiang Road,Xujing Town, Qingpu DistrictShanghai (CN)
(151) 2019 05 24
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482798
(540) baby Go
(531) CFE: 01.03.02, 05.05.20, 27.03.12, 29.01.15
(511) 10, 25, 28
(732) Public Joint Stock Company «Detsky mir»,
pr-kt Vernadskogo, d. 37, corp. 3RU-117415 MOSCOW (RU)
(151) 2019 02 28
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482816
(540) SWDK
(531) CFE: 26.04.02, 27.05.15
(511) 7
(732) NINGBO SAWADIKA ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.,
INDUSTRIAL PARK, FANGQIAO VILLAGE,YANGMING STREET,
YUYAO CITY,315400 ZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2019 07 11
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482842
(540) UUCC
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04
(511) 36, 41
(732) CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION,
25 FINANCIAL STREET,XICHENG DISTRICTBEIJING (CN)
(151) 2019 05 31
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482894
(540) N N·H·F
(531) CFE: 15.07.01, 26.01.16
(511) 24
(732) Haining Ninghui Trading Co., Ltd,
No.35 Hongqi Road,Jingbian Industry Park,HainingZhejiang (CN)
(151) 2019 07 03
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482900
(531) CFE: 28.03.00
(511) 30
(732) HEKOU DISTRICT BOHAI ROAD MING ZHE NONG JIA LE XIAO
GUO TAI RESTAURANT, NO. 1, WEST SECTION OF BOHAI ROAD, HEKOU
DISTRICT,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2019 07 18
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1482955
(540) JIVVIJ SAMAARA
(511) 30
(732) Dheer Shah, 12, adarsh society,next to seven day
school,athwalinesSurat 395001 (IN)
(151) 2019 03 19
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15

(540) HOMEDO

(511) 2, 3, 4, 6, 8, 11,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 35
(732) Firstlaser GmbH, Papenkamp 1221357 Bardowick (DE)
(151) 2019 04 10
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15

(111) 1483097
(540) SENTRI
(531) CFE: 24.01.03
(511) 9, 42
(732) PYXUS INTERNATIONAL, INC.,
8001 AERIAL CENTER PARKWAYMORRISVILLE NC 27560 (US)
(151) 2019 03 22
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1483099
(540) LEOMIX
(531) CFE: 27.05.01
(511) 6, 11
(732) YIWU LEOMIX SANITARY WARES CO.,LTD,
F4-19087, INTERNATIONAL TRADE CITY, CHINA COMMODITY CITY,
FUTIAN STREET, YIWUJINHUA, ZHEJIANG (CN)
(151) 2019 05 17
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1483167
(540) DRYBEBE
(531) CFE: 27.01.09, 27.05.01
(511) 5
(732) TIICO PAPER (CHINA) CO., LTD,
9A, Agricultural Bank of China Building,QuanzhouFujian (CN)
(151) 2019 07 03
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15

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) 831716
(540) Multiform
(732) Schein Orthopädie Service KG,
Hildegardstr. 42897 Remscheid (DE)
(151) 2016 07 05
(441) 2016 08 29

(511) 1, 17
(581) 2016 08 04

(111) 1305104
(540) STRIPES
(511) 30
(732) Rigo Trading S.A.,
Route de Trèves 6,EBBC Building EL-2633 Senningerberg (LU)
(151) 2018 06 01
(441) 2018 08 06
(581) 2018 07 19
(111) 1331454
(540) EXTRA DUR
(511) 2, 17, 19
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
(151) 2016 07 29
(441) 2017 03 06
(581) 2017 02 16

Nr 4/2020
(111) 1332015
(540) Safety4u
(732) UAB „SABELIJOS PREKYBA”,
Savanorių pr. 435ALT-49280 Kaunas (LT)
(151) 2016 11 18
(441) 2017 03 13
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(511) 9
(581) 2017 02 23

(111) 1332862
(540) docChat
(511) 9, 35, 38, 41, 42
(732) visionary AG, Röntgenstrasse 44CH-8005 Zürich (CH)
(151) 2016 09 27
(441) 2017 03 13
(581) 2017 02 23
(111) 1349728
(540) HEPPI
(531) CFE: 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(511) 25, 35, 41, 43, 44
(732) Ing. Milan Sopko, Slnečnicová 22SK-044 20 Malá Ida (SK);
Ing. Jaroslav Sokol, Ploské 166SK-044 44 Ploské (SK)
(151) 2016 11 22
(441) 2017 07 03
(581) 2017 06 15
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(111) 1378096
(540) Fashion Hotel
(511) 35, 43
(732) Fashion Hotel Hospitality Management Limited,
Ingles Manor,Castle Hill AvenueFolkestone, CT20 2RD (GB)
(151) 2017 05 23
(441) 2017 12 27
(581) 2017 12 07
(111) 1379865
(540) EXEED
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) Chery Automobile Co., Ltd.,
8 Changchun Road,Economy & Technology Development
Zone,Wuhu CityAnhui Province (CN)
(151) 2017 08 31
(441) 2018 01 03
(581) 2017 12 14
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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 30 marca 2020 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861), skreślono z listy rzeczników
patentowych w poz. nr:

1891

Bućko Tomasz

Derkacze

