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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 9/2020

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 235 371 do nr 235 400)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 235384
(41) 2018 02 12
(51) A23L 19/00 (2016.01)
A23B 7/022 (2006.01)
A23L 3/54 (2006.01)
A23B 7/148 (2006.01)
A23G 3/48 (2006.01)

A23L 7/126 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
(21) 418191 (22)
2016 08 03
(72) KOBUS-CISOWSKA JOANNA, Baranowo (PL);
WESOŁOWSKI DAWID, Poznań (PL)
(73) KLOBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania batonów owocowo-zbożowych na bazie
miąższu dyni melonowej
3(51)A43B 13/26 (2006.01)
A43B 13/22 (2006.01)
A43B 13/04 (2006.01)
(21) 411493 (22)
2015 03 05
(72)	GAJEWSKI ROBERT, Kraków (PL)
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(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU
SKÓRZANEGO, Łódź (PL)
(54) Spód obuwniczy antypoślizgowy
(B1) (11) 235385
(41) 2018 06 04
(51) A61L 9/20 (2006.01)
A61L 2/10 (2006.01)
A61L 2/18 (2006.01)
(21) 419532 (22)
2016 11 21
(72) DOBKOWSKI ZBIGNIEW, Świdnik (PL)
(73) DOBKOWSKI ZBIGNIEW, Świdnik (PL)
(54) Urządzenie mobilne do sterylizacji i sposób sterylizacji
(B1) (11) 235394
(41) 2019 04 08
(51) B01D 3/32 (2006.01)
B01J 8/02 (2006.01)
(21) 423010 (22)
2017 09 29
(72)	GĄDEK MAKSYMILIAN, Rybnik (PL); GĄDEK WALDEMAR,
Kokuszka (PL); KUBICA ROBERT, Kamieniec (PL)
(73)	LOSENTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL); SOLVENT WISTOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim (PL)
(54) Kolumna do procesów wymiany masy i ciepła, zwłaszcza destylacji reaktywnej
(B1) (11) 235393
(41) 2017 04 24
(51) B02C 23/12 (2006.01)
C22B 11/00 (2006.01)
(21) 414428 (22)
2015 10 19
(72) PRUCHNICKI DARIUSZ, Roczyny (PL); KOSIN MICHAŁ, Roczyny (PL)
(73) PRUCHNICKI DARIUSZ PHU PRUMAR, Roczyny (PL)
(54) Układ do odzyskiwania metali szlachetnych i sposób odzyskiwania metali szlachetnych
(B1) (11) 235390
(41) 2017 07 31
(51) B03B 5/00 (2006.01)
B03B 7/00 (2006.01)
B03B 9/00 (2006.01)
B02C 23/14 (2006.01)
(21) 415949 (22)
2016 01 28
(72) SKOTAREK WIESŁAW, Tuszów Narodowy (PL);
TISZBIEREK RAFAŁ, Gliwice (PL)
(73) SKOTAREK WIESŁAW PROFIT, Tuszów Narodowy (PL)
(54) Sposób i układ urządzeń do klasyfikacji zawiesin skruszonych
surowców mineralnych, zwłaszcza surowców skalnych
(B1) (11) 235389
(41) 2016 02 15
(51) B03B 5/48 (2006.01)
(21) 409114 (22)
2014 08 06
(72) RAFAŁOWSKA URSZULA, Knurów (PL); GOLANKA LESZEK,
Gliwice (PL); TISZBIEREK RAFAŁ, Gliwice (PL)
(73) KAWIORSKI MAREK KOMPLET, Tuszów Narodowy (PL)
(54) Urządzenie do oddzielania z surowców mineralnych, zwłaszcza
z kruszyw naturalnych niepożądanych materiałów pochodzenia mineralnego lub organicznego, zwłaszcza piasku, żwiru lub materiałów
ilasto-mułowych
(B1) (11) 235400
(41) 2019 08 12
(51) B21D 26/02 (2011.01)
B21D 15/10 (2006.01)
(21) 424401 (22)
2018 01 27
(72) KOCHAŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); SADŁOWSKA HANNA,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób hydromechanicznego kształtowania profili cienkościennych i matryca do hydromechanicznego kształtowania profili
cienkościennych
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(B1) (11) 235395
(41) 2019 05 06
(51) B27K 3/34 (2006.01)
C07F 7/18 (2006.01)
B05D 7/06 (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01)
(21) 423339 (22)
2017 11 02
(72) MAZELA BARTŁOMIEJ, Gruszyn (PL); MACIEJEWSKI HIERONIM,
Poznań (PL); BRODA MAGDALENA, Poznań (PL); DĄBEK IZABELA,
Poznań (PL); DUTKIEWICZ AGNIESZKA, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań
(PL); FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Preparat do konserwacji mokrego drewna archeologicznego
i sposób konserwacji drewna
(B1) (11) 235396
(41) 2019 05 06
(51) B27K 3/34 (2006.01)
C07F 7/18 (2006.01)
B05D 7/06 (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01)
(21) 423340 (22)
2017 11 02
(72) MAZELA BARTŁOMIEJ, Gruszyn (PL); MACIEJEWSKI HIERONIM,
Poznań (PL); BRODA MAGDALENA, Poznań (PL); DĄBEK IZABELA,
Poznań (PL); DUTKIEWICZ AGNIESZKA, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Preparat do konserwacji drewna archeologicznego i sposób
konserwacji drewna
(B1) (11) 235386
(41) 2018 12 03
(51) B61G 9/04 (2006.01)
B61G 11/16 (2006.01)
B60R 19/34 (2006.01)
F16F 7/12 (2006.01)
(21) 421675 (22)
2017 05 22
(72) KOCHMAŃSKI JAN, Sietesz (PL); KUKULSKI JAN, Rogóżno (PL);
WASILEWSKI LESZEK, Gniewczyna Łańcucka (PL);
ŻURAWSKI GRZEGORZ, Kańczuga (PL)
(73)	AXTONE SPÓŁKA AKCYJNA, Kańczuga (PL)
(54) Urządzenie rozpraszające energię zderzeń wagonów kolejowych
(B1) (11) 235379
(41) 2017 01 02
(51) B66F 11/04 (2006.01)
E04G 1/18 (2006.01)
E04G 1/22 (2006.01)
(21) 412858 (22)
2015 06 25
(72)	LEONHARD MICHAŁ JÓZEF, Gorzyce Wielkie (PL); LEONHARD
ŁUKASZ JÓZEF, Gorzyce Wielkie (PL); LEONHARD SZYMON JÓZEF,
Gorzyce Wielkie (PL); LONARDI JESPER RYBERG, Ringsted (DK)
(73)	LOCKHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzyce Wielkie (PL)
(54) Podnośnik platformowy
(B1) (11) 235383
(41) 2016 04 11
(51) C01B 33/32 (2006.01)
B01J 3/04 (2006.01)
(21) 409726 (22)
2014 10 07
(72) BAŃKOWSKI BARTOSZ, Wrocław (PL)
(73) PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny (PL)
(54) Instalacja do ciągłego wytwarzania sodowego szkła wodnego
oraz sposób otrzymywania sodowego szkła wodnego metodą hydrotermalną
(B1) (11) 235382
(41) 2014 07 07
(51) C07D 487/22 (2006.01)
C09B 47/04 (2006.01)
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A61K 41/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 402264 (22)
2012 12 27
(72) WIERZCHOWSKI MARCIN, Poznań (PL); GOŚLIŃSKI TOMASZ,
Poznań (PL); KONOPKA KRYSTYNA, San Bruno (US);
KRUK JUSTYNA, Bierzglinek (PL); MIERZWICKI MICHAŁ, Poznań (PL);
SOBOTTA ŁUKASZ, Czarnków (PL); DUZGUNES NEJAT, Mill Valley (US);
MIELCAREK JADWIGA, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Zastosowanie nitroimidazolowych i polieterowo-nitroimidazolowych pochodnych ftalocyjanin
(B1) (11) 235381
(41) 2019 01 02
(51) C08G 8/10 (2006.01)
C08G 8/28 (2006.01)
C08G 14/06 (2006.01)
(21) 422010 (22)
2017 06 24
(72) SZEMIEŃ MARIUSZ, Kędzierzyn-Koźle (PL);
CYGAN MAGDALENA, Sosnowiec (PL); KAŁĘDKOWSKI BRONISŁAW,
Kędzierzyn-Koźle (PL); JASIŃSKI EDWARD, Pustków-Osiedle (PL);
SKOWRONEK MARCIN, Dębica (PL); GOLISZEWSKA HALINA,
Pustków-Osiedle (PL); KANIA DANUTA, Brzeźnica (PL); GIL JANINA,
Dębica (PL); BIENIEK GRAŻYNA, Stary Ujazd (PL); ŁOZIŃSKI
BOLESŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); FILA JANINA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
KRÓLIKOWSKA KAZIMIERA, Pustków-Osiedle (PL);
ORZEŁ BOGUMIŁA, Pustków-Osiedle (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
LERG SPÓŁKA AKCYJNA, Pustków-Osiedle (PL)
(54) Sposób otrzymywania żywicy fenolowej
(B1) (11) 235372
(41) 2017 01 30
(51) C08L 17/00 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08J 3/22 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
(21) 413249 (22)
2015 07 23
(72) DĘBEK CEZARY, Warszawa (PL); WASILEWICZ ANDRZEJ,
Rybnik (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL);
SADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(54) Mieszanka na trudnopalny kompozyt elastomerowy oraz sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 235399
(41) 2018 02 26
(51) C12P 33/02 (2006.01)
C12R 1/82 (2006.01)
(21) 420187 (22)
2017 01 13
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); KANCELISTA ANNA,
Siechnice (PL); URBANIAK MONIKA, Bytom (PL); STĘPIEŃ ŁUKASZ,
Poznań (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 17a-oxa-D-homo-androst-4-en-3, 17-dionu
(B1) (11) 235371
(41) 2019 07 29
(51) C23C 14/48 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)
H01G 4/008 (2006.01)
B05D 3/06 (2006.01)
(21) 428976 (22)
2019 02 19
(72) KOŁTUNOWICZ TOMASZ NORBERT, Lublin (PL);
ŻUKOWSKI PAWEŁ, Lublin (PL); BOJKO OLEKSANDR, Lublin (PL);
FEDOTOVA JULIA, Mińsk (BY)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania kondensatora do układów scalonych

(B1) (11) 235380
(41) 2010 04 12
(51) E04F 19/04 (2006.01)
(21) 386184 (22)
2008 09 29
(72)	GALAS ADAM SŁAWOMIR, Suwałki (PL)
(73)	GALAS ADAM SŁAWOMIR, Suwałki (PL)
(54) Zestaw listwy, zwłaszcza listwy przypodłogowej
(B1) (11) 235387
(41) 2019 12 02
(51) E06B 7/10 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
(21) 425690 (22)
2018 05 24
(72) MAŁEK MARCIN, Przemyśl (PL); PUCHER MARIA, Przemyśl (PL)
(73) REM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przemyśl (PL)
(54) Sposób wytwarzania okna z systemem nawiewno-wywiewnym
(B1) (11) 235388
(41) 2020 02 10
(51) F16B 41/00 (2006.01)
F16B 39/02 (2006.01)
(21) 426535 (22)
2018 08 02
(72) JEREWSKI DAMIAN, Bydgoszcz (PL)
(73) BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE BELMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Białe Błota (PL)
(54) Połączenie śrubowe z zabezpieczeniem śruby przed wypadnięciem i/lub zagubieniem
(B1) (11) 235373
(41) 2019 11 04
(51) F24D 3/16 (2006.01)
F24S 25/60 (2018.01)
H02S 20/22 (2014.01)
E05D 1/04 (2006.01)
(21) 425433 (22)
2018 04 30
(72) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(73) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(54) Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie
(B1) (11) 235375
(41) 2019 11 18
(51) F24S 10/40 (2018.01)
F24S 20/80 (2018.01)
F24S 23/77 (2018.01)
(21) 425564 (22)
2018 05 16
(72) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(73) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(54) Panel absorbujący grzewczo-kumulujący
(B1) (11) 235374
(41) 2019 11 18
(51) F24S 25/613 (2018.01)
F24S 20/67 (2018.01)
(21) 425476 (22)
2018 05 09
(72) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(73) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(54) Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach
(B1) (11) 235376
(41) 2019 07 15
(51) F28D 7/02 (2006.01)
F28D 7/08 (2006.01)
F28D 20/00 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
(21) 425645 (22)
2018 05 21
(72) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(73) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(54) Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła
(B1) (11) 235392
(41) 2017 01 02
(51) G01B 11/16 (2006.01)
G01M 5/00 (2006.01)
G01D 5/353 (2006.01)
(21) 412838 (22)
2015 06 24
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(72) BEDNARSKI ŁUKASZ, Kielce (PL); SIEŃKO RAFAŁ MAREK,
Kraków (PL)
(73) SHM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Libertów (PL)
(54) Sposób ciągłego pomiaru profilu przemieszczeń obiektów budowlanych oraz czujnik do realizacji tego sposobu
(B1) (11) 235397
(41) 2019 12 02
(51) G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/02 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 3/42 (2006.01)
G01N 3/46 (2006.01)
G01N 3/54 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)
A61C 19/04 (2006.01)
(21) 430582 (22)
2019 07 13
(72) PIENIAK DANIEL, Lublin (PL); PASIERBIEWICZ KAMIL, Lublin (PL)
(73) WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób badania trwałości materiałów, zwłaszcza
biomateriałów stomatologicznych
(B1) (11) 235398
(41) 2017 10 23
(51) G01N 21/00 (2006.01)
(21) 416872 (22)
2016 04 19
(72) MARKOWSKA-SZCZUPAK AGATA, Szczecin (PL);
ROKICKA PAULINA, Szczaniec (PL); JANUS MAGDALENA, Kurów (PL);
KUSIAK-NEJMAN EWELINA, Szczecin (PL); MORAWSKI ANTONI
WALDEMAR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób badania antybakteryjnych właściwości materiałów
z cementów zawierających ditlenek tytanu
(B1) (11) 235378
(41) 2018 10 22
(51) G05B 13/00 (2006.01)
(21) 422543 (22)
2017 08 11
(72) PARTYKA PIOTR, Nowy Staw (PL)
(73)	ABARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(54) Układ do zdalnego przekazywania powiadomień alarmowych
(B1) (11) 235377
(41) 2017 10 09
(51) H05H 1/30 (2006.01)
(21) 416758 (22)
2016 04 05
(72) JANKOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); RAMSZA ANDRZEJ,
Warszawa (PL); RESZKE EDWARD, Wrocław (PL)
(73)	APAN INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(54)	Adapter kształtujący mikrofalowe pole elektromagnetyczne
nagrzewające toroidalne wyładowanie plazmowe

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr
MKP
patentu
1

2

A23B 7/022 (2006.01)
A23B 7/148 (2006.01)
A23G 3/48 (2006.01)
A23L 19/00 (2016.01)

235384*
235384*
235384*
235384

Symbol	Nr
MKP
patentu
1

A23L 3/54 (2006.01)
A23L 7/126 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A43B 13/26 (2006.01)

2

235384*
235384*
235384*
235391

* 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

A43B 13/22 (2006.01)
A43B 13/04 (2006.01)
A61C 19/04 (2006.01)
A61K 41/00 (2006.01)
A61L 9/20 (2006.01)
A61L 2/10 (2006.01)
A61L 2/18 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
B01D 3/32 (2006.01)
B01J 8/02 (2006.01)
B01J 3/04 (2006.01)
B02C 23/12 (2006.01)
B02C 23/14 (2006.01)
B03B 5/00 (2006.01)
B03B 7/00 (2006.01)
B03B 9/00 (2006.01)
B03B 5/48 (2006.01)
B05D 7/06 (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01)
B05D 7/06 (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01)
B05D 3/06 (2006.01)
B21D 26/02 (2011.01)
B21D 15/10 (2006.01)
B27K 3/34 (2006.01)
B27K 3/34 (2006.01)
B60R 19/34 (2006.01)
B61G 9/04 (2006.01)
B61G 11/16 (2006.01)
B66F 11/04 (2006.01)
C01B 33/32 (2006.01)
C07D 487/22 (2006.01)
C07F 7/18 (2006.01)
C07F 7/18 (2006.01)
C08G 8/10 (2006.01)
C08G 8/28 (2006.01)
C08G 14/06 (2006.01)
C08J 3/22 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08L 17/00 (2006.01)
C09B 47/04 (2006.01)

235391*
235391*
235397*
235382*
235385
235385*
235385*
235382*
235394
235394*
235383*
235393
235390*
235390
235390*
235390*
235389
235395*
235395*
235396*
235396*
235371*
235400
235400*
235395
235396
235386*
235386
235386*
235379
235383
235382
235395*
235396*
235381
235381*
235381*
235372*
235372*
235372*
235372
235382*

C12P 33/02 (2006.01)
C12R 1/82 (2006.01)
C22B 11/00 (2006.01)
C23C 14/48 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
E04G 1/18 (2006.01)
E04G 1/22 (2006.01)
E05D 1/04 (2006.01)
E06B 7/10 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
F16B 41/00 (2006.01)
F16B 39/02 (2006.01)
F16F 7/12 (2006.01)
F24D 3/16 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
F24S 25/60 (2018.01)
F24S 10/40 (2018.01)
F24S 20/80 (2018.01)
F24S 23/77 (2018.01)
F24S 25/613 (2018.01)
F24S 20/67 (2018.01)
F28D 7/02 (2006.01)
F28D 7/08 (2006.01)
F28D 20/00 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
G01D 5/353 (2006.01)
G01M 5/00 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 3/02 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 3/42 (2006.01)
G01N 3/46 (2006.01)
G01N 3/54 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G05B 13/00 (2006.01)
H01G 4/008 (2006.01)
H02S 20/22 (2014.01)
H05H 1/30 (2006.01)

235399
235399*
235393*
235371
235371*
235380
235379*
235379*
235373*
235387
235387*
235388
235388*
235386*
235373
235376*
235373*
235375
235375*
235375*
235374
235374*
235376
235376*
235376*
235392
235392*
235392*
235397
235397*
235397*
235397*
235397*
235397*
235397*
235397*
235398
235378
235371*
235373*
235377

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr
patentu

Symbol
MKP

	Nr
patentu

1

2

1

235371
235372
235373
235374
235375
235376
235377
235378
235379
235380
235381
235382
235383
235384
235385

C23C 14/48 (2006.01)
C08L 17/00 (2006.01)
F24D 3/16 (2006.01)
F24S 25/613 (2018.01)
F24S 10/40 (2018.01)
F28D 7/02 (2006.01)
H05H 1/30 (2006.01)
G05B 13/00 (2006.01)
B66F 11/04 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
C08G 8/10 (2006.01)
C07D 487/22 (2006.01)
C01B 33/32 (2006.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A61L 9/20 (2006.01)

235386
235387
235388
235389
235390
235391
235392
235393
235394
235395
235396
235397
235398
235399
235400

Symbol
MKP
2

B61G 9/04 (2006.01)
E06B 7/10 (2006.01)
F16B 41/00 (2006.01)
B03B 5/48 (2006.01)
B03B 5/00 (2006.01)
A43B 13/26 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
B02C 23/12 (2006.01)
B01D 3/32 (2006.01)
B27K 3/34 (2006.01)
B27K 3/34 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
C12P 33/02 (2006.01)
B21D 26/02 (2011.01)

8

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 9/2020
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) 398781
(A1) (21) 399561
(A1) (21) 402540
(A1) (21) 407519
(A1) (21) 408398
(A1) (21) 408419
(A1) (21) 408459
(A1) (21) 408468
(A1) (21) 409486
u)
(A1) (21) 410254
(A1) (21) 413932
(A1) (21) 414319
(A1) (21) 415893
(A1) (21) 416817
(A1) (21) 417775
(A1) (21) 418091
(A1) (21) 418159
(A1) (21) 418304
(A1) (21) 418425
(A1) (21) 418606
(A1) (21) 419138
(A1) (21) 419311
(A1) (21) 419312
(A1) (21) 419638
(A1) (21) 419715
(A1) (21) 419782
(A1) (21) 419987
u)
(A1) (21) 420834

24/2012
26/2013
15/2013
19/2015
25/2015
25/2015
25/2015
26/2015
06/2016
12/2016
06/2017
08/2017
15/2017
22/2017
24/2017
03/2018
04/2018
04/2018
05/2018
06/2018
09/2018
10/2018
10/2018
12/2018
13/2018
13/2018
14/2018
20/2018

(A1) (21) 421147
(A1) (21) 421181
(A1) (21) 421229
(A1) (21) 421934
(A1) (21) 421935
(A1) (21) 422047
(A1) (21) 422084
(A1) (21) 422474
(A1) (21) 422667
(A1) (21) 422711
(A1) (21) 422755
(A1) (21) 422878
(A1) (21) 423135
(A1) (21) 423535
(A1) (21) 423582
(A1) (21) 423751
(A1) (21) 423774
(A1) (21) 424727
(A1) (21) 424930
(A1) (21) 425004
(A1) (21) 425046
(A1) (21) 425065
(A1) (21) 425128
(A1) (21) 425198
(A1) (21) 425357
(A1) (21) 425496
(A1) (21) 425563

21/2018
21/2018
21/2018
06/2018
06/2018
01/2019
01/2019
04/2019
06/2019
06/2019
06/2019
10/2018
09/2019
12/2019
12/2019
13/2019
13/2019
19/2019
20/2019
21/2019
21/2018
21/2019
21/2019
22/2019
23/2019
24/2019
24/2019

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 399465
(A1) (21) 407455
(A1) (21) 407538
(A1) (21) 410173
(A1) (21) 416054
(A1) (21) 417341
(A1) (21) 417485
(A1) (21) 418036

25/2013
19/2015
20/2015
11/2016
17/2017
25/2017
19/2017
03/2018

(A1) (21) 418534
(A1) (21) 418879
(A1) (21) 423435
(A1) (21) 425033
(A1) (21) 425066
(A1) (21) 425360
(A1) (21) 425779
(A1) (21) 426601

06/2018
08/2018
11/2019
21/2019
21/2019
23/2019
03/2019
04/2020

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku

Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 229677 A. Wykreślono: INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków, Polska 000032603
(11) 229678 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, Polska 000001583; Wpisano: POLITECHNIKA ŁÓDZKA,
Łódź, Polska 000001583; SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 229871 A. Wykreślono: OSIECKI STANISŁAW ZAKŁAD
USŁUG WIELOBRANŻOWYCH, Opole, Polska 530568820; Wpisano: OSIECKI STANISŁAW, Opole, Polska
(11) 229871 A. Wykreślono: OSIECKI STANISŁAW, Opole,
Polska; Wpisano: STRZĘPEK GRZEGORZ, Opole, Polska
(11) 229882 A. Wykreślono: GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy, Polska 430528900;
INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE,
Lublin, Polska 000001896; KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA, Niemce, Polska 061347905; Wpisano: GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy, Polska,
430528900; SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH
SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska, 000041619; UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, Polska, 000001896; KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA, Niemce, Polska, 061347905
(11) 230000 A. Wykreślono: INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, Polska 000042613
(11) 230003 A. Wykreślono: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, Polska 000001347; EUROPOL CHEMICAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudniki,
Polska 241065435; Wpisano: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, Polska 000001347; ROSPONDEK ANDRZEJ
STABILIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE,
Rędziny, Polska 243622934
(11) 230134 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) 230230 A. Wykreślono: GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy, Polska 430528900; INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH,
Puławy, Polska 000041619; POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin,
Polska 000001726; UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE,
Lublin, Polska 000001896; KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA, Niemce, Polska 061347905; Wpisano: GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy, Polska,
430528900; SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska, 000041619; POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, Polska, 000001726; UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, Polska, 000001896; KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA, Niemce, Polska, 061347905
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(11) 230339 A. Wykreślono: MUSZ PRZEMYSŁAW, Trzebnica,
Polska; KUSZTAL MARIUSZ, Wrocław, Polska; GOŁĘBIOWSKI TOMASZ, Wrocław, Polska; Wpisano: Musz Przemysław IMER SYSTEMS, Wrocław, Polska 365478374
(11) 230406 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 230651 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 230687 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: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, Polska 000001614; SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619; UNIWERSYTET OPOLSKI,
Opole, Polska 000001382; UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, Polska 000001293
(11) 232514 A. Wykreślono: DZIEDZIC WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, Polska; HERNIK DANIEL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, Polska 351620943;
HERNIK MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, Polska 351620943; Wpisano:
DZIEDZIC WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
LOKUM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, Polska; HERNIK DANIEL
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, Polska 351620943; HERNIK MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, Polska 351620943; GÓRSKI KAZIMIERZ, Sosnowiec, Polska
(11) 232532 A. Wykreślono: SERWACH SPÓŁKA JAWNA, Goleniów, Polska 810973158; Wpisano: SERWACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Goleniów, Polska 810973158
(11) 232640 A. Wykreślono: D.A. GLASS DOROS TEODORA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica,
Polska; Wpisano: D.A.GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica, Polska 369111759
(11) 232840 A. Wykreślono: D.A. GLASS DOROS TEODORA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica,
Polska; Wpisano: D.A.GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica, Polska 369111759
(11) 232929 A. Wykreślono: DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA,
Rabka-Zdrój, Polska 122399341; Wpisano: DUBIEL VITRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka-Zdrój, Polska 122399341
(11) 233078 A. Wykreślono: POLITECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, Polska 365088443; BOROWSKI MARIAN OŚRODEK INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY LOGIS, Warszawa, Polska 011993018; Wpisano: LEWICKI KRZYSZTOF
PRODESSO, Płock, Polska; BOROWSKI MARIAN OŚRODEK INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY LOGIS, Warszawa, Polska 011993018
(11) 233190 A. Wykreślono: POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
Warszawa, Polska 000001554; Wpisano: ŻRODOWSKI ŁUKASZ,
Warszawa, Polska
(11) 233225 A. Wykreślono: INSTYTUT PODSTAWOWYCH
PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa,
Polska 000326026; ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 141315444; Wpisano:
INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Warszawa, Polska 000326026
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(11) 233307 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) 233565 A. Wykreślono: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska 000045161; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
- INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Polska 000045161
(11) 233647 A. Wykreślono: PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, Polska 000035257;
Wpisano: PIAP SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 366496820

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).
(T3) (68) 2349272
(54) PRZECIWPROLAKTYNOWA KOMPOZYCJA WETERYNARYJNA
PRZEZNACZONA DLA PRZEŻUWACZY
(21) 0584 (22) 2019 07 11
(71) CEVA Santé Animale SA, LIBOURNE (FR)
(93) EU/2/15/192
2015 12 11
VELACTIS - KABERGOLINA
Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o wpłynięciu wniosku
o udzielenie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego, numer wniosku oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego.
(B1) (68) 222211 (21) 0390

05/2016

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.
(T3) (97) 18 12 2019
(T3) (97) 29 01 2020

2019/51	EP 1582891 B1
2020/05	EP 1678403 B1

10
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T6) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 9/2020
09 10 2019
20 11 2019
22 01 2020
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(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

26 02 2020
12 02 2020
22 01 2020
25 12 2019
05 02 2020
22 01 2020
07 09 2016
12 02 2020
04 12 2019
04 12 2019
26 02 2020
08 04 2020
05 04 2017
22 03 2017
08 01 2020
25 03 2020
04 03 2020
01 04 2020
11 12 2019
28 12 2016
27 11 2019
18 12 2019
08 02 2017
08 01 2020
18 09 2019
01 01 2020
08 01 2020
22 04 2020
19 02 2020
08 01 2020
22 01 2020
15 01 2020
12 02 2020
19 02 2020
22 01 2020
06 05 2020
14 03 2018
25 12 2019
08 01 2020
12 02 2020
26 02 2020
06 11 2019
12 02 2020
01 01 2020
12 02 2020
04 03 2020
18 03 2020
18 03 2020
04 03 2020
27 11 2019
15 01 2020
25 09 2019
25 03 2020
04 12 2019
19 02 2020
08 01 2020
02 10 2019
12 02 2020
15 03 2017
12 02 2020
25 12 2019
22 01 2020
13 11 2019
18 12 2019
19 02 2020
01 04 2020
26 02 2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020/09	EP 2860212 B1
2020/07	EP 2861533 B1
2020/04	EP 2870252 B1
2019/52	EP 2871999 B1
2020/06	EP 2872097 B1
2020/04	EP 2872157 B1
2016/36	EP 2877448 B1
2020/07	EP 2882432 B1
2019/49	EP 2885398 B1
2019/49	EP 2885399 B1
2020/09	EP 2887594 B1
2020/15	EP 2890773 B1
2017/14	EP 2896270 B1
2017/12	EP 2897457 B1
2020/02	EP 2897698 B1
2020/13	EP 2899558 B1
2020/10	EP 2900499 B1
2020/14	EP 2903062 B1
2019/50	EP 2903943 B1
2016/52	EP 2906876 B1
2019/48	EP 2909278 B1
2019/51	EP 2910143 B1
2017/06	EP 2910605 B1
2020/02	EP 2911985 B1
2019/38	EP 2917408 B1
2020/01	EP 2918696 B1
2020/02	EP 2919777 B1
2020/17	EP 2923305 B1
2020/08	EP 2925272 B1
2020/02	EP 2929119 B1
2020/04	EP 2931958 B1
2020/03	EP 2932282 B1
2020/07	EP 2934093 B1
2020/08	EP 2937488 B1
2020/04	EP 2940334 B1
2020/19	EP 2941031 B1
2018/11	EP 2944582 B1
2019/52	EP 2945158 B1
2020/02	EP 2948448 B1
2020/07	EP 2949539 B1
2020/09	EP 2954337 B1
2019/45	EP 2963113 B1
2020/07	EP 2969183 B1
2020/01	EP 2976355 B1
2020/07	EP 2977511 B1
2020/10	EP 2978750 B1
2020/12	EP 2982325 B1
2020/12	EP 2987387 B1
2020/10	EP 2991790 B1
2019/48	EP 2993399 B1
2020/03	EP 2995337 B1
2019/39	EP 2995755 B1
2020/13	EP 2996177 B1
2019/49	EP 2996488 B1
2020/08	EP 3009589 B1
2020/02	EP 3013151 B1
2019/40	EP 3013487 B1
2020/07	EP 3013749 B1
2017/11	EP 3013898 B1
2020/07	EP 3013931 B1
2019/52	EP 3014043 B1
2020/04	EP 3015242 B1
2019/46	EP 3017054 B1
2019/51	EP 3023264 B1
2020/08	EP 3024706 B1
2020/14	EP 3025782 B1
2020/09	EP 3026338 B1
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(T3) (97)

20 11 2019
19 02 2020
22 01 2020
04 03 2020
04 03 2020
01 01 2020
22 01 2020
01 01 2020
20 11 2019
19 02 2020
12 02 2020
06 11 2019
25 12 2019
23 10 2019
08 01 2020
18 03 2020
19 02 2020
15 01 2020
01 01 2020
12 02 2020
18 12 2019
23 10 2019
18 12 2019
08 01 2020
29 01 2020
26 02 2020
01 01 2020
29 01 2020
05 02 2020
12 02 2020
05 02 2020
12 02 2020
22 01 2020
22 01 2020
18 12 2019
01 04 2020
25 03 2020
19 02 2020
29 04 2020
25 12 2019
08 01 2020
01 04 2020
11 03 2020
05 02 2020
23 10 2019
01 01 2020
15 01 2020
22 01 2020
04 12 2019
20 11 2019
04 12 2019
12 02 2020
26 02 2020
25 12 2019
01 01 2020
18 12 2019
19 02 2020
12 02 2020
05 02 2020
25 12 2019
15 01 2020
06 11 2019
15 04 2020
23 10 2019
11 12 2019
19 02 2020
27 11 2019
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2019/47	EP 3027435 B1
2020/08	EP 3029263 B1
2020/04	EP 3032448 B1
2020/10	EP 3032829 B1
2020/10	EP 3032991 B1
2020/01	EP 3038674 B1
2020/04	EP 3039166 B1
2020/01	EP 3040799 B1
2019/47	EP 3041368 B1
2020/08	EP 3044320 B1
2020/07	EP 3046548 B1
2019/45	EP 3046898 B1
2019/52	EP 3049439 B1
2019/43	EP 3051565 B1
2020/02	EP 3054959 B1
2020/12	EP 3055993 B1
2020/08	EP 3056520 B1
2020/03	EP 3058276 B1
2020/01	EP 3060362 B1
2020/07	EP 3064572 B1
2019/51	EP 3065751 B1
2019/43	EP 3066013 B1
2019/51	EP 3068359 B1
2020/02	EP 3069449 B1
2020/05	EP 3072773 B1
2020/09	EP 3073211 B1
2020/01	EP 3074360 B1
2020/05	EP 3075858 B1
2020/06	EP 3077596 B1
2020/07	EP 3080674 B1
2020/06	EP 3084854 B1
2020/07	EP 3085233 B1
2020/04	EP 3086656 B1
2020/04	EP 3087198 B1
2019/51	EP 3088353 B1
2020/14	EP 3089406 B1
2020/13	EP 3090794 B1
2020/08	EP 3094626 B1
2020/18	EP 3095406 B1
2019/52	EP 3095614 B1
2020/02	EP 3097335 B1
2020/14	EP 3097366 B1
2020/11	EP 3099981 B1
2020/06	EP 3102779 B1
2019/43	EP 3104726 B1
2020/01	EP 3104838 B1
2020/03	EP 3105803 B1
2020/04	EP 3107841 B1
2019/49	EP 3110621 B1
2019/47	EP 3116570 B1
2019/49	EP 3119141 B1
2020/07	EP 3119702 B1
2020/09	EP 3121266 B1
2019/52	EP 3124738 B1
2020/01	EP 3125968 B1
2019/51	EP 3132279 B1
2020/08	EP 3133915 B1
2020/07	EP 3134403 B1
2020/06	EP 3134450 B1
2019/52	EP 3134570 B1
2020/03	EP 3135267 B1
2019/45	EP 3135881 B1
2020/16	EP 3137070 B1
2019/43	EP 3137365 B1
2019/50	EP 3139856 B1
2020/08	EP 3141454 B1
2019/48	EP 3143123 B1
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 9/2020
19 02 2020
15 01 2020
11 12 2019
04 03 2020
15 04 2020
05 02 2020
29 01 2020
04 12 2019
25 12 2019
25 12 2019
18 12 2019
06 11 2019
04 12 2019
11 12 2019
08 01 2020
08 01 2020
29 01 2020
04 03 2020
22 04 2020
04 03 2020
01 01 2020
29 01 2020
12 02 2020
25 12 2019
29 01 2020
04 12 2019
18 03 2020
26 02 2020
15 01 2020
26 02 2020
01 01 2020
29 01 2020
18 12 2019
15 04 2020
13 11 2019
23 10 2019
19 02 2020
15 01 2020
05 02 2020
26 02 2020
05 02 2020
18 03 2020
04 03 2020
04 03 2020
25 12 2019
01 01 2020
15 01 2020
25 03 2020
11 12 2019
25 12 2019
12 02 2020
27 11 2019
15 01 2020
30 10 2019
04 12 2019
26 02 2020
08 04 2020
19 02 2020
09 01 2019
15 01 2020
04 12 2019
01 01 2020
13 11 2019
29 01 2020
25 12 2019
12 02 2020
06 11 2019

2020/08	EP 3144441 B1
2020/03	EP 3144446 B1
2019/50	EP 3144676 B1
2020/10	EP 3147017 B1
2020/16	EP 3150581 B1
2020/06	EP 3156713 B1
2020/05	EP 3157767 B1
2019/49	EP 3157911 B1
2019/52	EP 3159152 B1
2019/52	EP 3160222 B1
2019/51	EP 3160509 B1
2019/45	EP 3160711 B1
2019/49	EP 3162598 B1
2019/50	EP 3164547 B1
2020/02	EP 3164554 B1
2020/02	EP 3165523 B1
2020/05	EP 3167147 B1
2020/10	EP 3168691 B1
2020/17	EP 3169419 B1
2020/10	EP 3169637 B1
2020/01	EP 3170940 B1
2020/05	EP 3171355 B1
2020/07	EP 3171718 B1
2019/52	EP 3171873 B1
2020/05	EP 3172202 B1
2019/49	EP 3175506 B1
2020/12	EP 3177670 B1
2020/09	EP 3179722 B1
2020/03	EP 3180455 B1
2020/09	EP 3180907 B1
2020/01	EP 3183126 B1
2020/05	EP 3184330 B1
2019/51	EP 3191222 B1
2020/16	EP 3191268 B1
2019/46	EP 3191353 B1
2019/43	EP 3191757 B1
2020/08	EP 3194233 B1
2020/03	EP 3194869 B1
2020/06	EP 3196315 B1
2020/09	EP 3198048 B1
2020/06	EP 3198083 B1
2020/12	EP 3198155 B1
2020/10	EP 3198954 B1
2020/10	EP 3202420 B1
2019/52	EP 3202766 B1
2020/01	EP 3204200 B1
2020/03	EP 3204292 B1
2020/13	EP 3204486 B1
2019/50	EP 3205900 B1
2019/52	EP 3207938 B1
2020/07	EP 3208340 B1
2019/48	EP 3208404 B1
2020/03	EP 3209607 B1
2019/44	EP 3212258 B1
2019/49	EP 3212601 B1
2020/09	EP 3212873 B1
2020/15	EP 3214503 B1
2020/08	EP 3215630 B1
2019/02	EP 3215683 B1
2020/03	EP 3215882 B1
2019/49	EP 3217812 B1
2020/01	EP 3218272 B1
2019/46	EP 3219330 B1
2020/05	EP 3221614 B1
2019/52	EP 3222359 B1
2020/07	EP 3222410 B1
2019/45	EP 3222736 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

19 02 2020
04 03 2020
15 01 2020
27 11 2019
05 02 2020
19 02 2020
12 02 2020
26 02 2020
29 01 2020
19 02 2020
13 11 2019
27 11 2019
29 01 2020
25 03 2020
08 04 2020
06 11 2019
11 03 2020
25 09 2019
22 04 2020
12 02 2020
01 01 2020
13 11 2019
19 02 2020
20 11 2019
29 01 2020
06 11 2019
12 02 2020
01 01 2020
26 02 2020
04 12 2019
30 10 2019
25 03 2020
08 01 2020
06 11 2019
23 10 2019
01 04 2020
15 01 2020
22 04 2020
05 06 2019
25 12 2019
18 12 2019
01 01 2020
13 11 2019
11 12 2019
15 01 2020
26 02 2020
01 01 2020
11 12 2019
18 12 2019
29 01 2020
19 02 2020
29 01 2020
01 04 2020
01 01 2020
26 02 2020
12 02 2020
27 11 2019
24 04 2019
01 05 2019
15 01 2020
11 12 2019
05 02 2020
08 04 2020
06 11 2019
15 01 2020
12 02 2020
19 02 2020

2020/08	EP 3223982 B1
2020/10	EP 3227026 B1
2020/03	EP 3230124 B1
2019/48	EP 3230643 B1
2020/06	EP 3232768 B1
2020/08	EP 3235681 B1
2020/07	EP 3235792 B1
2020/09	EP 3237079 B1
2020/05	EP 3237763 B1
2020/08	EP 3239644 B1
2019/46	EP 3241955 B1
2019/48	EP 3242071 B1
2020/05	EP 3244049 B1
2020/13	EP 3244267 B1
2020/15	EP 3244640 B1
2019/45	EP 3247201 B1
2020/11	EP 3247663 B1
2019/39	EP 3247719 B1
2020/17	EP 3250224 B1
2020/07	EP 3251513 B1
2020/01	EP 3251550 B1
2019/46	EP 3255202 B1
2020/08	EP 3255203 B1
2019/47	EP 3256736 B1
2020/05	EP 3257360 B1
2019/45	EP 3259376 B1
2020/07	EP 3259531 B1
2020/01	EP 3260039 B1
2020/09	EP 3261953 B1
2019/49	EP 3262034 B1
2019/44	EP 3262124 B1
2020/13	EP 3263589 B1
2020/02	EP 3263733 B1
2019/45	EP 3264986 B1
2019/43	EP 3268260 B1
2020/14	EP 3268337 B1
2020/03	EP 3269902 B1
2020/17	EP 3271316 B1
2019/23	EP 3271546 B1
2019/52	EP 3272406 B1
2019/51	EP 3272861 B1
2020/01	EP 3274173 B1
2019/46	EP 3275894 B1
2019/50	EP 3280593 B1
2020/03	EP 3280618 B1
2020/09	EP 3280710 B1
2020/01	EP 3280966 B1
2019/50	EP 3281539 B1
2019/51	EP 3281686 B1
2020/05	EP 3282082 B1
2020/08	EP 3284805 B1
2020/05	EP 3285311 B1
2020/14	EP 3285715 B1
2020/01	EP 3287538 B1
2020/09	EP 3288649 B1
2020/07	EP 3289092 B1
2019/48	EP 3289799 B1
2019/17	EP 3290106 B1
2019/18	EP 3290624 B1
2020/03	EP 3290765 B1
2019/50	EP 3291274 B1
2020/06	EP 3292150 B1
2020/15	EP 3294486 B1
2019/45	EP 3297057 B1
2020/03	EP 3299533 B1
2020/07	EP 3299556 B1
2020/08	EP 3299569 B1
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(T3) (97)

29 01 2020
25 12 2019
25 12 2019
08 01 2020
04 03 2020
04 12 2019
29 04 2020
04 03 2020
18 12 2019
16 10 2019
04 09 2019
04 09 2019
19 06 2019
12 02 2020
12 02 2020
20 11 2019
29 01 2020
19 02 2020
29 01 2020
01 01 2020
04 03 2020
12 02 2020
01 01 2020
04 03 2020
01 01 2020
04 03 2020
25 03 2020
25 12 2019
19 02 2020
01 04 2020
11 03 2020
25 12 2019
25 12 2019
29 01 2020
18 12 2019
19 02 2020
04 03 2020
05 02 2020
23 10 2019
02 10 2019
19 02 2020
06 11 2019
18 03 2020
12 02 2020
13 11 2019
16 10 2019
01 01 2020
04 12 2019
19 02 2020
04 03 2020
05 02 2020
19 02 2020
08 01 2020
08 04 2020
11 12 2019
29 01 2020
29 01 2020
12 02 2020
29 01 2020
08 01 2020
15 01 2020
12 02 2020
12 02 2020
04 12 2019
04 12 2019
19 02 2020
12 02 2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020/05	EP 3300984 B1
2019/52	EP 3301254 B1
2019/52	EP 3301312 B1
2020/02	EP 3301648 B1
2020/10	EP 3303632 B1
2019/49	EP 3307279 B1
2020/18	EP 3310333 B1
2020/10	EP 3310470 B1
2019/51	EP 3310666 B1
2019/42	EP 3310975 B1
2019/36	EP 3312237 B1
2019/36	EP 3312237 B1
2019/25	EP 3313814 B1
2020/07	EP 3315885 B1
2020/07	EP 3316746 B1
2019/47	EP 3317497 B1
2020/05	EP 3319144 B1
2020/08	EP 3319410 B1
2020/05	EP 3320136 B1
2020/01	EP 3320138 B1
2020/10	EP 3320901 B1
2020/07	EP 3322391 B1
2020/01	EP 3323572 B1
2020/10	EP 3323883 B1
2020/01	EP 3323970 B1
2020/10	EP 3324125 B1
2020/13	EP 3325831 B1
2019/52	EP 3328252 B1
2020/08	EP 3328526 B1
2020/14	EP 3331081 B1
2020/11	EP 3331082 B1
2019/52	EP 3331086 B1
2019/52	EP 3331785 B1
2020/05	EP 3332059 B1
2019/51	EP 3333158 B1
2020/08	EP 3333812 B1
2020/10	EP 3337532 B1
2020/06	EP 3338777 B1
2019/43	EP 3341262 B1
2019/40	EP 3341535 B1
2020/08	EP 3342531 B1
2019/45	EP 3342691 B1
2020/12	EP 3344538 B1
2020/07	EP 3344562 B1
2019/46	EP 3344994 B1
2019/42	EP 3345615 B1
2020/01	EP 3345759 B1
2019/49	EP 3346606 B1
2020/08	EP 3347320 B1
2020/10	EP 3347703 B1
2020/06	EP 3349631 B1
2020/08	EP 3350888 B1
2020/02	EP 3351311 B1
2020/15	EP 3352422 B1
2019/50	EP 3352628 B1
2020/05	EP 3352993 B1
2020/05	EP 3352994 B1
2020/07	EP 3353018 B1
2020/05	EP 3355682 B1
2020/02	EP 3355688 B1
2020/03	EP 3356616 B1
2020/07	EP 3356630 B1
2020/07	EP 3357345 B1
2019/49	EP 3358120 B1
2019/49	EP 3358770 B1
2020/08	EP 3358957 B1
2020/07	EP 3359883 B1
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
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2240018
2240154
2240291
2240382
2242743
2242769
2245009
2246321
2249687
2250312
2252851
2254808
2257665
2259774
2266131
2295685
2307245
2308477
2311673
2326434
2330271
2332825
2335954
2338259
2338487
2345475
2345538
2346127
2348148
2354430
2356957
2363435
2368759
2370293
2376077
2376447
2376588
2377203
2385875
2387558
2387648
2388802
2389329
2389460
2389476
2389520
2390865
2391257
2391471
2391852
2393603
2393722
2396227
2400073
2408989
2409014
2409925
2416908
2421927
2472041
2472214
2474250
2474775
2476346
2476847
2477289
2478796

2019 01 05
2019 01 21
2019 01 08
2019 01 19
2018 12 12
2019 01 09
2019 01 16
2019 01 22
2019 01 21
2018 12 23
2019 01 22
2019 01 29
2019 01 28
2019 02 27
2019 01 26
2018 08 26
2018 07 22
2019 01 22
2018 10 15
2019 01 22
2018 11 30
2019 01 30
2018 12 16
2019 01 19
2019 01 17
2019 01 13
2019 01 13
2019 01 13
2019 01 26
2019 01 14
2019 01 12
2019 01 27
2019 01 19
2018 11 26
2019 01 11
2019 01 07
2019 01 13
2019 01 07
2019 01 04
2019 01 12
2019 01 18
2018 12 04
2019 01 04
2019 01 18
2019 01 13
2019 01 19
2019 01 20
2019 01 22
2019 01 13
2019 01 25
2019 01 11
2019 01 25
2019 01 20
2018 06 22
2019 01 17
2019 01 20
2018 07 19
2019 01 25
2019 01 18
2019 01 04
2018 12 30
2019 01 07
2019 01 20
2019 01 13
2019 01 18
2019 01 14
2019 01 18

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

(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2479104
2510193
2521715
2521820
2522505
2524604
2525733
2525895
2525979
2526073
2526088
2526425
2526977
2528700
2528746
2528876
2528900
2528930
2528945
2528946
2528975
2528976
2529072
2531043
2536678
2536679
2536919
2537254
2538837
2547590
2547607
2571773
2574410
2583555
2597049
2606958
2614959
2617298
2617838
2617905
2618008
2618042
2618381
2621838
2625997
2627838
2628510
2661399
2663502
2663583
2665580
2666476
2667712
2667714
2668163
2668234
2669067
2670506
2670764
2671012
2686454
2736491
2752172
2752540
2754343
2759505
2759595

2019 01 19
2019 01 17
2019 01 04
2019 01 05
2019 01 04
2019 01 16
2019 01 18
2019 01 06
2019 01 19
2019 01 18
2019 01 21
2019 01 21
2019 01 31
2019 01 04
2019 01 21
2019 01 28
2019 01 27
2019 01 25
2019 01 28
2019 01 28
2019 01 25
2019 01 20
2019 01 20
2019 01 28
2019 01 11
2019 01 11
2019 01 31
2019 01 27
2019 01 27
2019 01 25
2019 01 19
2019 01 18
2018 10 01
2019 01 30
2019 01 26
2018 12 20
2019 01 16
2019 01 17
2019 01 20
2019 01 23
2019 01 23
2019 01 17
2019 01 18
2018 10 15
2019 01 28
2018 10 10
2019 01 16
2019 01 11
2019 01 05
2019 01 13
2019 01 17
2019 01 22
2019 01 24
2019 01 24
2019 01 24
2019 01 26
2019 01 16
2019 01 24
2019 01 27
2019 01 25
2019 01 26
2019 01 03
2019 01 28
2019 01 02
2019 01 15
2019 01 16
2019 01 24

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

Nr 9/2020
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2759609
2759670
2759987
2763410
2769763
2770113
2773406
2800645
2800703
2800823
2800857
2802246
2802414
2803928
2805580
2806725
2806788
2809594
2809619
2809732
2809751
2811957
2812323
2813265
2814945
2815190
2815191
2835030
2848777
2862990
2888978
2893844
2896781
2898768
2901857
2901878
2912272
2929740
2941369
2941415
2945522
2945830
2945963
2951913
2956277
3030492
3092129
3092322
3092323
3099584
3099625
3099955
3110464
3132179

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019 01 17
2019 01 20
2019 01 23
2019 01 30
2019 01 30
2019 01 28
2018 11 05
2019 01 03
2019 01 02
2019 01 03
2019 01 03
2019 01 10
2019 01 10
2019 01 09
2019 01 21
2019 01 25
2019 01 27
2019 01 30
2019 01 31
2019 01 24
2019 01 23
2019 01 30
2019 01 14
2019 01 16
2019 01 28
2019 01 24
2019 01 24
2019 01 11
2019 01 21
2019 01 19
2018 12 12
2019 01 07
2019 01 19
2019 01 26
2019 01 24
2019 01 29
2019 01 23
2018 12 07
2019 01 02
2019 01 07
2019 01 16
2019 01 16
2019 01 20
2019 01 31
2019 01 17
2019 01 09
2019 01 07
2019 01 07
2019 01 07
2019 01 29
2019 01 27
2019 01 21
2019 01 26
2019 01 29

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

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
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Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1606812 A. Wykreślono: Thomson Licensing, Boulogne-Billancourt, Francja Wpisano: Interdigital CE Patent Holdings,
Paryż, Francja
(11) 1610766 A. Wykreślono: DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V., Delft, Holandia Wpisano: Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V., AX Delft, Holandia
(11) 1640236 A. Wykreślono: Greenbrier Germany GmbH,
Siegen, Niemcy Wpisano: WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, Polska 890528418
(11) 1644451 A. Wykreślono: Dacral, Creil, Francja Wpisano:
NOF METAL COATINGS EUROPE, Creil, Francja
(11) 1661089 A. Wykreślono: Thomson Licensing, Boulogne-Billancourt, Francja Wpisano: Interdigital VC Holdings, Inc.,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1661133 A. Wykreślono: Thomson Licensing, Issy-les-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital CE Patent Holdings, Paryż,
Francja
(11) 1704463 A. Wykreślono: Thomson Licensing, Issy-les-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital CE Patent Holdings, Paryż,
Francja
(11) 1755524 A. Wykreślono: Jackel International Limited,
Cramlington, Wielka Brytania Wpisano: MAYBORN (UK) LIMITED,
Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania
(11) 1763339 A. Wykreślono: Cosmo Technologies Ltd, Wicklow, Irlandia Wpisano: Cosmo Technologies Limited, Dublin, Irlandia
(11) 1765257 A. Wykreślono: Jackel International Limited,
Cramlington, Wielka Brytania Wpisano: MAYBORN (UK) LIMITED,
Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania
(11) 1793689 A. Wykreślono: NESTEC S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1802540 A. Wykreślono: Long Life S.r.I., Caprarola, Włochy Wpisano: Ferrero Trading Lux S.A., Findel, Luksemburg
(11) 1827179 A. Wykreślono: Jackel International Limited,
Cramlington, Wielka Brytania Wpisano: MAYBORN (UK) LIMITED,
Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania
(11) 1851354 A. Wykreślono: GUARDIAN INDUSTRIES CORP.,
Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Guardian
Glass, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1861777 A. Wykreślono: Thomson Licensing, Issy-les-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital CE Patent Holdings, Paryż,
Francja
(11) 1869833 A. Wykreślono: Thomson Licensing, Issy-les-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital CE Patent Holdings, Paryż,
Francja
(11) 1878480 A. Wykreślono: Green Sugar GmbH, Produktinnovationen Aus Biomasse, Meissen, Niemcy Wpisano: Green
Sugar AG, Meissen, Niemcy
(11) 1890709 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 1905233 A. Wykreślono: Thomson Licensing, Issy-les-Moulineaux, Francja Wpisano: Interdigital CE Patent Holdings, Paryż,
Francja
(11) 1933802 A. Wykreślono: Jackel International Limited,
Cramlington, Wielka Brytania Wpisano: MAYBORN (UK) LIMITED,
Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania
(11) 1940364 A. Wykreślono: Intermune, Inc., Brisbane,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Intermune, Inc., South San
Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki
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(11) 1951684 A. Wykreślono: TargeGen, Inc., Bridgewater,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: IMPACT BIOMEDICINES,
INC., Summit, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1958767 A. Wykreślono: Paroc Panel System Oy AB,
Vantaa, Finlandia Wpisano: Kingspan Oy, Kankaanpää, Finlandia
(11) 1970068 A. Wykreślono: CartiRegen B.V., Woerden, Holandia Wpisano: CartiRegen B.V., Driebergen-Rijsenburg, Holandia
(11) 2014643 A. Wykreślono: ZAO „IFOKHIM”, Moscow, Rosja Wpisano: OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU ‘’IFOKHIM’’, Moskwa, Rosja
(11) 2014643 A. Wykreślono: OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU ’’IFOKHIM’’, Moskwa, Rosja Wpisano:
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU ’’IFOTOP’’,
Moskwa, Rosja
(11) 2040837 A. Wykreślono: Glock, Gaston, Velden, Austria
Wpisano: Value Privatstiftung, Velden am Wörther See, Austria
(11) 2068927 A. Wykreślono: MedImmune, LLC, Gaithersburg, Stany Zjednoczone Ameryki; Biowa, Inc., Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja;
Biowa, Inc., Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2068927 A. Wykreślono: AstraZeneca AB, Södertälje,
Szwecja; Biowa, Inc., Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja; Kyowa Hakko Kirin Co.,Ltd.,
Tokio, Japonia
(11) 2068927 A. Wykreślono: AstraZeneca AB, Södertälje,
Szwecja; Kyowa Hakko Kirin Co.,Ltd., Tokio, Japonia Wpisano: Kyowa
Kirin Co., Ltd., Tokio, Japonia; AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
(11) 2071986 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2079472 A. Wykreślono: InfaCare Pharmaceutical Corporation, Trevose, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C., Dublin, Irlandia
(11) 2079472 A. Wykreślono: Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C., Dublin, Irlandia Wpisano: Mallinckrodt IP Unlimited
Company, Blanchardstown, Irlandia
(11) 2079472 A. Wykreślono: Mallinckrodt IP Unlimited
Company, Blanchardstown, Irlandia Wpisano: Mallinckrodt Hospital Products IP Limited, Dublin, Irlandia
(11) 2086341 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2086576 A. Wykreślono: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC., St. Joseph, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2114447 A. Wykreślono: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC., St. Joseph, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano:
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2147844 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft,
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München,
Niemcy

(11) 2194795 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2197456 A. Wykreślono: HMFRA Hungary Korlátolt Felelösségü Társaság, Budapest, Węgry Wpisano: ITH S.r.l., Pontedera,
Włochy
(11) 2219452 A. Wykreślono: MedImmune, LLC, Gaithersburg, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: AstraZeneca AB,
Södertälje, Szwecja
(11) 2255991 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft,
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München,
Niemcy
(11) 2259705 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2326186 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2370633 A. Wykreślono: Clariant Finance (BVI) Limited,
Road Town, Brytyjskie Wyspy Dziewicze; International Paper Company, Loveland, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Archroma
IP GmbH, Reinach, Szwajcaria; International Paper Company, Loveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2377562 A. Wykreślono: Schwarz, Lothar, Straubing,
Niemcy Wpisano: Lothar Schwarz, Steinach, Niemcy
(11) 2399451 A. Wykreślono: Maan Research & Development
B.V., Raalte, Holandia Wpisano: Maan Intellectual Properties B.V.,
HR Raalte, Holandia
(11) 2399451 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 1 lutego
2019 r. uprawniony udzielił pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz Maan Glueing Technologies BV w zakresie
określonym w umowie, na okres ważności patentu
(11) 2406137 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2414590 A.
Wykreślono:
Buntmetall
Amstetten Ges.m.b.H., Amstetten, Austria Wpisano: Wieland Austria
Ges.m.b.H., Amstetten, Austria
(11) 2421387 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2435792 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft,
München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München,
Niemcy
(11) 2454146 A. Wykreślono: X-DRIVE BV, Eindhoven, Holandia Wpisano: SAF Benelux B.V., Barneveld, Holandia
(11) 2469007 A. Wykreślono: Areva Wind GmbH, Bremerhaven, Niemcy Wpisano: Adwen GmbH, Bremerhaven, Niemcy
(11) 2469074 A. Wykreślono: Areva Wind GmbH, Bremerhaven, Niemcy Wpisano: Adwen GmbH, Bremerhaven, Niemcy
(11) 2475872 A. Wykreślono: Knisel, Stefano, Bergamo, Włochy; Artepref, S.A.U., Aranda de Duero, Hiszpania Wpisano: Knisel,
Stefano, Bergamo, Włochy; ARTEPREF RENOVABLES SL., Aranda de
Duero, Hiszpania
(11) 2481330 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2155488 A. Wykreślono: Boddington IP Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: Boddington IP Limited, Colchester,
Wielka Brytania

(11) 2509473 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2155488 A. Wykreślono: Boddington IP Limited, Colchester, Wielka Brytania Wpisano: ALBEA UK LIMITED, Colchester,
Wielka Brytania

(11) 2515826 A. Wykreślono: Jackel International Limited,
Cramlington, Wielka Brytania Wpisano: MAYBORN (UK) LIMITED,
Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania

(11) 2164335 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2520177 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2191730 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2525692 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
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(11) 2531339 A. Wykreślono: Protension IP Assets B.V., Delft,
Holandia Wpisano: Praxis International PTE. Ltd., Singapur, Singapur
(11) 2539163 A. Wykreślono: PTG Reifendruckregelsysteme
GmbH, Neuss, Niemcy Wpisano: ti.systems GmbH, Neuss, Niemcy
(11) 2542227 A. Wykreślono: University of Strathclyde, Glasgow, Wielka Brytania Wpisano: Drug Deliver International Limited,
Glasgow, Wielka Brytania
(11) 2542228 A. Wykreślono: University of Strathclyde, Glasgow, Wielka Brytania Wpisano: Drug Deliver International Limited,
Glasgow, Wielka Brytania
(11) 2546425 A. Wykreślono: LG Hausys, Ltd., Seoul, Korea
Południowa Wpisano: Gwangjusamyangyeonma CO., LTD, Gwangju, Korea Południowa
(11) 2553118 A. Wykreślono: Sividon Diagnostics GmbH,
Köln, Niemcy Wpisano: Myriad International GmbH, Kolonia, Niemcy
(11) 2563332 A. Wykreślono: IPSEN PHARMA S.A.S., Boulogne-Billancourt, Francja Wpisano: Ipsen Consumer Healthcare, Boulogne-Billancourt, Francja
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(11) 2785469 A. Wykreślono: Eco-Green Coatings L.L.C.,
Gary, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Chemcoaters, LLC,
Gary, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2799649 A. Wykreślono: Pintsch Bamag Antriebs- und
Verkehrstechnik GmbH, Dinslaken, Niemcy Wpisano: Schaltbau Refurbishment GmbH, Dinslaken, Niemcy
(11) 2809175 A. Wykreślono: CHILL FACTOR GLOBAL PTY
LTD, Chadstone, Australia Wpisano: Funtastic Limited, Mount Waverley, Australia
(11) 2819529 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2848322 A. Wykreślono: Terex Material Handling
GmbH, Salzburg, Austria Wpisano: Demag Cranes & Components
GesmbH, Salzburg, Austria
(11) 2848322 A. Wykreślono: Demag Cranes & Components
GesmbH, Salzburg, Austria Wpisano: Konecranes and Demag
Ges.m.b.H., Brunn am Gebirge, Austria

(11) 2563343 A. Wykreślono: EryDel S.p.A., Urbino, Włochy
Wpisano: EryDel S.p.A., Bresso, Włochy

(11) 2848322 A. Wykreślono: Konecranes and Demag
Ges.m.b.H., Brunn am Gebirge, Austria Wpisano: Terex GB Limited,
Dungannon, Wielka Brytania

(11) 2574682 A. Wykreślono: Kemira Oyj, Helsinki, Finlandia
Wpisano: TAMINCO FINLAND OY, Oulu, Finlandia

(11) 2853182 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2575485 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2857536 A. Wykreślono: Weinberg, Annelie-Martina,
Schüttorf, Niemcy Wpisano: BRI.TECH GmbH, Graz, Austria

(11) 2594171 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2874860 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, München, Niemcy Wpisano: Siemens Mobility GmbH, München, Niemcy

(11) 2606058 A. Wykreślono: Eastern Virginia Medical School, Norfolk, Stany Zjednoczone Ameryki; Children’s Health Foundation, Inc., Norfolk, Stany Zjednoczone Ameryki; Eriko Life Sciences
Ventures, LLC, Norfolk, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: ReAlta Holdings, LLC, Norfolk, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2886484 A. Wykreślono: Shanghai Hongyan Returnable
Transit Packagings Co., Ltd., Shanghai, Chiny Wpisano: Shanghai
Hongyan Returnable Transit Packagings Co., Ltd., Shanghai, Chiny;
CHEP UK Limited, Addlestone, Wielka Brytania

(11) 2637951 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2645868 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2648546 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2654464 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2655596 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

(11) 2925165 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2935032 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 3072525 A. Wykreślono: AstraZeneca AB, Södertälje,
Szwecja; Biowa, Inc., Princeton, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja; Kyowa Hakko Kirin Co.,Ltd.,
Tokio, Japonia
(11) 3072525 A. Wykreślono: AstraZeneca AB, Södertälje,
Szwecja; Kyowa Hakko Kirin Co.,Ltd., Tokio, Japonia Wpisano: Kyowa
Kirin Co., Ltd., Tokio, Japonia; AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja

(11) 2655598 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2665722 A. Wykreślono: DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V., Delft, Holandia Wpisano: Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V., AX Delft, Holandia
(11) 2691398 A. Wykreślono: InfaCare Pharmaceutical Corporation, Trevose, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C., Dublin, Irlandia
(11) 2691398 A. Wykreślono: Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C., Dublin, Irlandia Wpisano: Mallinckrodt IP Unlimited
Company, Blanchardstown, Irlandia
(11) 2691398 A. Wykreślono: Mallinckrodt IP Unlimited
Company, Blanchardstown, Irlandia Wpisano: Mallinckrodt Hospital Products IP Limited, Dublin, Irlandia
(11) 2731450 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2779877 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria
(11) 2779879 A. Wykreślono: Nestec S.A., Vevey, Szwajcaria
Wpisano: Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria

OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów patentowych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(B1) (11) 231571 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzony błąd literowy w opisie figury
1 na stronie 33.

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
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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) 2228064
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca glikopirolan i agonistę receptora Beta2 adrenergicznego
(21) 0622 (22) 2020 05 28
(71) Novartis AG, BASEL (CH)
(93) EU/1/13/862
2013 09 23
LTIBRO BREEZHALER - INDAKATEROL / GLIKOPIRONIOWY BROMEK
(T3) (68) 3150586
(54) Modulatory farmakokinetycznych właściwości środków terapeutycznych
(21) 0623 (22) 2020 06 04
(71) Gilead Sciences, Inc., FOSTER CITY (US)
(93) EU/1/17/1225
2017 09 25
SYMTUZA - DARUNAWIR/
KOBICYSTAT/EMTRYCYTABINA/ALAFENAMID TENOFOWIRU
(T3) (68) 1856135
(54) Proleki związków 2,4-pirymidynodiaminy i ich zastosowanie
(21) 0624 (22) 2020 06 09
(71) Rigel Pharmaceuticals, Inc., SOUTH SAN FRANCISCO (US)
(93) EU/1/19/1405
2020 01 13
TAVLESSE - FOSTAMATINIB

(T3) (68) 2588114
(54) KOMPOZYCJA FARMACEUTYCZNA ZAWIERAJĄCA DROSPIRENON I ZESTAW ANTYKONCEPCYJNY
(21) 0625
(22) 2020 06 10
(71) Laboratorios Leon Farma SA, LEON (ES)
(93) 25666 2019 12 11
SLINDA
(93) 61678 2019 10 22
SLINDA
(T3) (68) 2523731
(54) Zastosowanie środka modyfikującego hormon nadnerczy
(21) 0626 (22) 2020 06 16
(71) Recordati AG, BAAR (CH)
(93) EU/1/19/1407
2020 01 13
ISTURISA - OSILODROSTAT
(T3) (68) 2379069
(54) Schemat dawkowania agonisty receptora S1P
(21) 0627 (22) 2020 06 19
(71) Novartis AG, BASEL (CH)
(93) EU/1/19/1414
2020 01 15
MAYZENT - SIPONIMOD
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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 71 458 do nr 71 466)
(Y1) (11) 71466
(41) 2017 08 28
(51) B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
(21) 124879
(22) 2016 02 22
(72) WÓJCIK TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) WÓJCIK TOMASZ, Warszawa (PL)
(54) Uniwersalny ekstruder filamentu do drukarek 3D
(Y1) (11) 71464
(41) 2019 10 21
(51) B65C 9/26 (2006.01)
(21) 127229
(22) 2018 04 11
(72)	GAJEWSKA KATARZYNA, Piekoszów (PL); GAJEWSKI TOMASZ,
Piekoszów (PL)
(73)	GAJEWSKI TOMASZ WIDEOCENTRUM, Piekoszów (PL)
(54) Urządzenie do produkcji spersonalizowanych opakowań na nośniki obrazu i dźwięku
(Y1) (11) 71459
(41) 2019 08 12
(51) C04B 41/88 (2006.01)
(21) 126984
(22) 2018 01 27
(72) WINIARSKI MACIEJ, Warszawa (PL); PRZESMYCKI
ALEKSANDER, Warszawa (PL); SAŁACIŃSKI TADEUSZ, Warszawa (PL);
CHMIELEWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54)	Narzędzie do tarciowego nanoszenia powłok na powierzchnie
ceramiczne

(Y1) (11) 71460
(41) 2017 03 13
(51) E02D 29/14 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
(62) 413893
(21) 128136
(22) 2015 09 10
(72) PROKOP EDWARD, Szklarska Poręba (PL)
(73) PROKOP EDWARD, Szklarska Poręba (PL)
(54) Urządzenie do regulacji poziomu włazów studzienek rewizyjnych, zwłaszcza kanalizacyjnych
(Y1) (11) 71461
(41) 2019 03 11
(51) E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
E04B 1/90 (2006.01)
(21) 126576
(22) 2017 09 04
(72) RZEPCZYŃSKI ŁUKASZ, Nidzica (PL)
(73) PETRALANA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Budowlany element izolacyjny
(Y1) (11) 71458
(41) 2019 11 04
(51) F24B 1/18 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
A47J 37/07 (2006.01)
(21) 128234
(22) 2019 04 28
(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) 71463
(41) 2019 12 02
(51) H01B 7/36 (2006.01)
H01B 7/40 (2006.01)
(21) 127376
(22) 2018 05 29
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(72) SIEMIŃSKI JAKUB, Wieliczka (PL); WĘGRZYN JAKUB, Myślenice
(PL); ŚWIATŁOŃ GRZEGORZ, Izdebnik (PL); EICHLER ZBIGNIEW
MICHAŁ, Myślenice (PL); SZEWCZYK TOMASZ, Kraków (PL);
LACH GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice (PL)
(54) Wielożyłowy płaski przewód elektryczny
(Y1) (11) 71465
(41) 2020 01 27
(51) H01R 13/42 (2006.01)
(21) 127493
(22) 2018 07 25
(72)	GÓRA MARCIN, Głuchołazy (PL)
(73)	HLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Głuchołazy (PL)
(54) Złącze do taśmy LED

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 126116
(U1) (21) 126554
(U1) (21) 126798
(U1) (21) 127121
(U1) (21) 127124

(Y1) (11) 71462
(41) 2014 11 24
(51) H03H 7/00 (2006.01)
H05K 1/00 (2006.01)
H05K 1/18 (2006.01)
H05K 3/00 (2006.01)
H05K 3/32 (2006.01)
H05K 3/34 (2006.01)
H01H 45/04 (2006.01)
(62) 403847
(21) 128146
(22) 2013 05 13
(72)	ARCICHOWSKI BARTŁOMIEJ, Poznań (PL); FIEDLER MACIEJ,
Poznań (PL)
(73) FIBAR GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54) Urządzenie wykonawcze sterowane mikroprocesorowo

19/2018
06/2019
12/2019
20/2019
23/2019

(U1) (21) 127171
(U1) (21) 127188
(U1) (21) 127284
(U1) (21) 127289
(U1) (21) 127443

21/2019
21/2019
23/2018
15/2019
13/2019

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 122598

12/2015

(U1) (21) 125712

10/2018

OGŁOSZENIA
INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

Sprostowania opisów ochronnych

Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A47J 37/00 (2006.01)
A47J 37/07 (2006.01)
B29C 64/209 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
B65C 9/26 (2006.01)
C04B 41/88 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
E04B 1/90 (2006.01)

71458*
71458*
71466
71466*
71464
71459
71460
71460*
71461
71461*
71461*
71461*

F24B 1/18 (2006.01)
H01B 7/36 (2006.01)
H01B 7/40 (2006.01)
H01H 45/04 (2006.01)
H01R 13/42 (2006.01)
H03H 7/00 (2006.01)
H05K 1/00 (2006.01)
H05K 1/18 (2006.01)
H05K 3/00 (2006.01)
H05K 3/32 (2006.01)
H05K 3/34 (2006.01)

71458
71463
71463*
71462*
71465
71462
71462*
71462*
71462*
71462*
71462*

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

	Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

1

2

1

2

71458
71459
71460
71461
71462

F24B 1/18 (2006.01)
C04B 41/88 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
H03H 7/00 (2006.01)

71463
71464
71465
71466

H01B 7/36 (2006.01)
B65C 9/26 (2006.01)
H01R 13/42 (2006.01)
B29C 64/209 (2017.01)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(Y1) (11) 71136
Postanowiono sprostować opis ochronny wzoru
użytkowego w ten sposób, że w zastrzeżeniu ochronnym numer 1.
w wersie drugim od dołu zamiast słowa „monoglioerydów” wstawić słowo „monoglicerydów”
(Y1) (11) 70913
Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy
(Y1) (11) 71080
Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na sprostowanie w zastrzeżeniu drugim w
wierszu drugim, jest: „do montowania rdzenia”, powinno być: „do
montowania rdzenia (17)”
(Y1) (11) 71081
Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na sprostowanie w zastrzeżeniu pierwszym w
wierszu piątym, jest: „znamienny tym, że trzonek”, powinno być:
„znamienny tym, że trzonek (2)”
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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
(od nr 26 116 do nr 26 121)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

13-03
(11) 26116
(22) 2020 02 13
MŁYNARCZYK MAREK JAN, Warszawa (PL)
MŁYNARCZYK MAREK JAN
Radiator do silnika elektrycznego

(51) 06-02
(11) 26118
(22) 2020 04 02
(21) 28512
(73)	LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR MEBLOLAND SPÓŁKA
CYWILNA, Kępno (PL)
(72)	LENART JACEK , WYRWIŃSKI ARTUR
(54)	ŁÓŻKO
(55)

(21) 28387

(51) 06-02
(11) 26117
(22) 2020 05 15
(21) 28602
(73)	LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR MEBLOLAND SPÓŁKA
CYWILNA, Kępno (PL)
(72)	LENART JACEK , WYRWIŃSKI ARTUR
(54)	Łóżko
(55)

(51) 06-02
(11) 26119
(22) 2020 05 15
(21) 28600
(73)	LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR MEBLOLAND SPÓŁKA
CYWILNA, Kępno (PL)
(72)	LENART JACEK , WYRWIŃSKI ARTUR
(54)	Łóżko
(55)

(51) 06-02
(11) 26120
(22) 2020 05 15
(21) 28601
(73)	LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR MEBLOLAND SPÓŁKA
CYWILNA, Kępno (PL)
(72)	LENART JACEK , WYRWIŃSKI ARTUR
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Rejestracja międzynarodowa
uznana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(54)	Łóżko
(55)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemysłowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru,
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.
(51) 32-00 (11) DM/208123 (15) 17.10.2019 (45) 22.05.2020
(73)	LOUIS VUITTON MALLETIER (société par Actions simplifiée),
2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris (FR)
(54) 1. Ornamentacja
(55)
(51) 06-02
(11) 26121
(22) 2020 05 15
(21) 28599
(73)	LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR MEBLOLAND SPÓŁKA
CYWILNA, Kępno (PL)
(72)	LENART JACEK , WYRWIŃSKI ARTUR
(54)	Łóżko
(55)

(51) 32-00 (11) DM/208351 (15) 16.03.2020 (45) 05.06.2020
(73) Volkov Valerii Ivanovych, vul. Vershynna, 1, 65122 Odesa (UA)
(54) 1. Logo
(55)

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
z rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 20992
(11) 21423
(11) 21558
(11) 21973
(11) 22005
(11) 22010
(11) 00251
(11) 00320
(11) 00321
(11) 00323
(11) 00327
(11) 00328
(11) 07606
(11) 07607
(11) 07663
(11) 07843
(11) 07844
(11) 07853
(11) 07854
(11) 07866
(11) 07867
(11) 07887
(11) 07888
(11) 07916
(11) 07917
(11) 07919
(11) 07922
(11) 07924
(11) 07936
(11) 08004
(11) 08007
(11) 08350

2019 05 05
2019 05 27
2019 05 28
2019 05 20
2019 05 22
2019 05 22
2019 06 08
2019 06 09
2019 06 09
2019 06 11
2019 06 28
2019 06 28
2019 06 28
2019 06 28
2019 06 03
2019 06 07
2019 06 07
2019 06 07
2019 06 07
2019 06 21
2019 06 21
2019 06 04
2019 06 04
2019 06 01
2019 06 03
2019 06 16
2019 06 19
2019 06 24
2019 06 02
2019 06 04
2019 06 04
2019 06 21

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.

(51) 12-06 (11) DM/208528 (15) 25.05.2020 (45) 12.06.2020
(73)	Lev Yosypovych RABENKO, vul. Olesia Honchara, bud. 26-28,
kv. 67, 01054 Kyiv (UA)
(54) 1. Statek
(55)

(51) 09-05 (11) DM/208591 (15) 04.09.2019 (45) 19.06.2020
(73)	ACCENT DIFFUSION SARL, 2 allée de la Marque - Bât E Centre
d’affaires du Molinel, 59290 Wasquehal (FR)
(54) 1. Torba
(55)
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(51) 24-01 (11) DM/208694 (15) 02.03.2020 (45) 19.06.2020
(73) Keytec GmbH, Steppacher Str. 32 a, 86420 Diedorf (DE)
(54) Urządzenie do elektroterapii
(55)
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA ochronne
NA ZNAKI TOWAROWE
Udzielone prawa
(od nr 328 801 do nr 329 100)

(111) 328801
(220) 2019 08 27
(210) 503873
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732) PD INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pd
(540)

(591) zielony
(531) 26.04.01, 26.04.10, 26.04.18, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, usługi
nabywania nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, dzierżawa budynków, wynajem pomieszczeń i po-

wierzchni handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, dzierżawa pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni ekspozycyjnych, wynajem pomieszczeń i powierzchni biurowych,
wynajem mieszkań, studio i pokoi, usługi związane z majątkiem nieruchomym, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi
nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, usługi w zakresie działalności deweloperskiej, a mianowicie: usługi inwestycyjne i finansowe związane z nieruchomościami,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa
nieruchomości komercyjnych, usługi deweloperskie, a mianowicie:
usługi budowlane, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości przemysłowych, konserwacja i naprawa budynków,
usługi instalacyjne i remontowe w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, energetycznych i oświetleniowych, usługi w zakresie zagospodarowania przestrzennego, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
informacja budowlana, nadzór budowlany, zarządzanie projektem
budowy, 42 usługi projektowe i doradcze w zakresie budownictwa,
instalacji wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usługi projektowe i doradcze w zakresie aranżacji i wyposażenia łazienek, mieszkań, obiektów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych, doradztwo w zakresie
projektów architektonicznych i budowlanych, usługi architektoniczne, usługi architektury wnętrz, projektowanie techniczne.

(111) 328802
(220) 2019 08 27
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732)	HOME FOR FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HomeFree.eu

(210) 503875
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(540)

(591) żółty, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 07.01.24, 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, kupony mobilne
do pobrania, oprogramowanie, platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, oprogramowanie do eksploracji danych, oprogramowanie do udostępniania plików, oprogramowanie do publikowania, oprogramowanie do handlu detalicznego, oprogramowanie do aranżowania
transakcji on-line, oprogramowanie do handlu w ramach globalnej sieci
telekomunikacyjnej, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, oprogramowanie do oceny zachowania klientów
w sklepach online, oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania,
oprogramowanie do wynajmowania przestrzeni reklamowej na stronach
internetowych, oprogramowanie do osadzania reklam on-line na stronach internetowych, oprogramowanie do projektowania reklam online
na stronach internetowych, mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, 35 aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji biznesowych
i handlowych online, dostarczanie informacji dotyczących produktów
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, gromadzenie informacji handlowych, ogłoszenia drobne, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
pośrednictwo w zakresie reklamy, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, przeprowadzanie badań opinii publicznej, gromadzenie danych, komputerowe przetwarzanie danych, przetwarzanie danych
w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, reklama,
reklamy online, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i usługi reklamowe, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama towarów
i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online
do przeszukiwania, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie
i porównywanie towarów tych sprzedawców, publikacja reklam, publikowanie materiałów reklamowych online, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie,
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów
za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, skomputeryzowane usługi w zakresie
składania zamówień online, skomputeryzowane zamówienia towarów,
skomputeryzowane zarządzanie danymi, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udostępnianie przestrzeni reklamowej
za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi
ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
przetwarzania danych online, usługi reklamowe, usługi reklamowe
na rzecz innych, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji
towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie
ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wyświetlanie
reklam dla osób trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych,
usługi porównywania cen, 38 cyfrowa transmisja danych za pośrednic-
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twem Internetu, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji
elektronicznej, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków
elektronicznych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, elektroniczna transmisja danych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, elektroniczne przekazywanie wiadomości, elektroniczne
przesyłanie danych, elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, elektroniczne przesyłanie plików, elektroniczne przesyłanie wiadomości, elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, elektroniczna transmisja wiadomości, elektroniczna transmisja wiadomości,
danych i dokumentów, komputerowa transmisja wiadomości, informacji
i obrazów, komunikacja przez sieci elektroniczne, komunikacja za pośrednictwem blogów online, komunikacja za pomocą środków elektronicznych, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przekazywanie
informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, świadczenie usług on-line w zakresie
tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], świadczenie usług łączności on-line, udostępnianie komputerowej bazy danych, udostępnianie linii
do czatów przy wykorzystaniu Internetu, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, usługi
komunikacji internetowej, usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, usługi łączności cyfrowej, usługi łączności on-line, usługi on-line, mianowicie przesyłanie wiadomości, usługi przesyłu danych, usługi
telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, usługi transmisji
danych, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych,
usługi wiadomości tekstowych, usługi zdalnego dostępu do danych, usługi zintegrowanego przesyłania wiadomości, wymiana danych elektronicznych, wymiana wiadomości za pomocą transmisji komputerowej, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie
dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych,
zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, zapewnianie
dostępu do stron w Internecie, 42 elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, hosting stron internetowych, hosting treści
cyfrowych w Internecie, hosting serwerów, hosting portali internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting aplikacji multimedialnych, hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie
do reklamowania towarów i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni
pamięciowej na strony internetowe, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, hosting komputerowych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, hosting platform w Internecie, hosting platform komunikacyjnych w Internecie, hosting platform przeznaczonych do handlu
elektronicznego przez Internet, hosting platform transakcyjnych w Internecie, interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom
publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie online,
obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych online, przechowywanie obrazów w postaci elektronicznej, udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci
elektronicznej w Internecie, udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
usługi dostawców usług aplikacyjnych [asp], usługi dostawcy hostingu
w chmurze, usługi w zakresie hostingu stron internetowych, wynajem
przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, zdalne administrowanie serwerem, kontrola jakości towarów i usług.

(111) 328803
(220) 2019 08 27
(210) 503876
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732) PD INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Profit Development
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, usługi
nabywania nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, dzierżawa budynków, wynajem pomieszczeń i powierzchni handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach han-
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dlowych, dzierżawa pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni ekspozycyjnych, wynajem pomieszczeń i powierzchni biurowych,
wynajem mieszkań, studio i pokoi, usługi związane z majątkiem nieruchomym, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi
nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, usługi w zakresie działalności deweloperskiej, a mianowicie: usługi inwestycyjne i finansowe związane z nieruchomościami,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa
nieruchomości komercyjnych, usługi deweloperskie, a mianowicie:
usługi budowlane, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości przemysłowych, konserwacja i naprawa budynków,
usługi instalacyjne i remontowe w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, energetycznych i oświetleniowych, usługi w zakresie zagospodarowania przestrzennego, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
informacja budowlana, nadzór budowlany, zarządzanie projektem
budowy, 42 usługi projektowe i doradcze w zakresie budownictwa,
instalacji wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usługi projektowe i doradcze w zakresie aranżacji i wyposażenia łazienek, mieszkań, obiektów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych, doradztwo w zakresie
projektów architektonicznych i budowlanych, usługi architektoniczne, usługi architektury wnętrz, projektowanie techniczne.

(111) 328804
(220) 2019 08 27
(151) 2020 01 15
(441) 2019 09 30
(732)	A’FAVELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a Favela BRAZILIAN FLAVOURS
(540)

(540) MEDINET SYSTEMY INFORMATYCZNE
(540)

(591) czarny, czerwony, niebieski, biały
(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego.
(111) 328807
(220) 2019 08 30
(151) 2020 01 21
(441) 2019 10 07
(732) PAWLIK MICHAŁ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ER EIGHT REPS
(540)

(210) 503980

(210) 503881

(591) czarny, biały, żółty, ciemnoniebieski, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.22, 26.01.01,
26.01.16, 27.05.01, 29.01.15, 01.17.11
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi kawiarni, usługi restauracji samoobsługowych, usługi świadczone przez bary bistro,
usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), katering obejmujący żywność
i napoje na przyjęcia koktajlowe, usługi w zakresie organizacji cateringu na imprezy urodzinowe, usługi kateringowe dla firm, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie
organizowania bankietów, organizacja przyjęć weselnych [żywność
i napoje], snack-bary, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych,
usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność
i napoje, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, wynajem pomieszczeń
na przyjęcia towarzyskie, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
przyborów kuchennych, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych.
(111) 328805
(220) 2019 08 29
(210) 503952
(151) 2020 01 21
(441) 2019 10 07
(732) Zimmermann-Graeff & Müller GmbH, Zell/Mosel (DE)
(540) (znak słowny)
(540)	ALLURE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyłączeniem piwa).
(111) 328806
(220) 2019 08 30
(210) 503966
(151) 2020 01 21
(441) 2019 10 07
(732) MEDINET SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.17
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, 18 plecaki, torby, portfele,
portmonetki, 25 odzież w tym: bluzy, spodnie, buty, okrycia głowy,
paski, kurtki, koszule, t-shirty.
(111) 328808
(220) 2019 08 30
(151) 2020 01 27
(441) 2019 10 07
(732) BERNACIAK MAREK AMB, Koło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ambtechnic
(540)

(210) 504003

(591) czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty do klejenia, 6 zawory [inne niż części maszyn]
metalowe, 7 maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych,
pistolety dozujące klej, elektryczne, zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], 9
dozowniki, 11 urządzenia do podgrzewania kleju, 21 pojemniki na kleje, 35 usługi pośrednictwa w handlu, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 37 instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne.
(111) 328809
(220) 2019 09 02
(151) 2020 01 24
(441) 2019 10 07
(732) MIOTK MARCIN, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.21

(210) 504015
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(510), (511) 41 edycja nagrań wideo, montaż filmów, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż wideo, nagrywanie i produkcja nagrań
dźwiękowych, nagrywanie taśm wideo, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów w celach edukacyjnych,
produkcja filmów wideo, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi edukacyjne i instruktażowe, edukacja językowa,
dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji
edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja jako nauczanie,
informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, kursy językowe, kursy korespondencyjne, kursy
korespondencyjne, nauka na odległość, usługi w zakresie nauczania języków obcych, zapewnianie kursów edukacyjnych, udostępnianie gry
komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną
sieć i/lub Internet, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, kursy szkoleniowe, nauczanie, wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, nauczanie języków,
nauczanie języków obcych, opracowywanie materiałów edukacyjnych,
opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja kursów językowych,
organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie komputerowych
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, skomputeryzowane
szkolenia, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi,
usługi edukacyjne, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi nauczania języka
angielskiego, usługi nauki języka obcego, usługi w zakresie nauczania języków, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla
użytkowników sieci, gry oferowane on-line w sieci informatycznej, gry
internetowe, nie do pobrania, 42 usługi komputerowe, a mianowicie
hosting obiektów sieciowych online dla osób trzecich w celu organizowania i prowadzenia spotkań online, spotkań i interaktywnych
dyskusji, usługi komputerowe w postaci dostosowanych stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane przez użytkownika,
profile osobiste i informacje, dostawca usług aplikacyjnych (asp) obejmujący oprogramowanie umożliwiające przesyłanie, publikowanie,
wyświetlanie, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie, udostępnianie
lub w inny sposób dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji przez Internet lub inną sieć komunikacyjną, hosting edukacyjnych
treści multimedialnych, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz
osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, hosting obiektów online do prowadzenia dyskusji interaktywnych, hosting treści cyfrowych w Internecie, przechowywanie
danych online, 45 usługi serwisów społecznościowych online.

(111) 328810
(220) 2019 09 03
(210) 504052
(151) 2020 01 24
(441) 2019 10 07
(732)	AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZOP
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
sprzedaży: maszyn i urządzeń rolniczych, sprzętu rolniczego, ciągników rolniczych i ogrodniczych, siewników, pras do belowania do użytku rolniczego, żniwiarek, kosiarek, pługów, bron, wałów, urządzeń
spryskujących, roztrząsaczy obornika, rozsiewaczy nawozów, rozpylaczy do ciągnięcia za pojazdami w celu opryskiwania upraw rolnych,
części do maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego, narzędzi rolniczych,
ogrodniczych, warsztatowych i leśnych, odzieży ochronnej, obuwia
ochronnego, części i akcesoriów samochodowych, akumulatorów, prostowników, ładowarek, chemikaliów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem, środków owadobójczych, olejów technicznych i smarów,
olejów przekładniowych, materiałów pędnych, środków do malowania
i barwienia, środków impregnujących, lakierów do drewna, uszczelek
gumowych i metalowych, pasków do silników i maszyn rolniczych, pasów napędowych do maszyn rolniczych, węży metalowych do użytku
rolniczego, węży z gumy i tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie,
węży ogrodowych, folii z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie,
sznurków do użytku w rolnictwie, siatek do użytku w rolnictwie, narzędzi elektrycznych, łożysk, nawozów i produktów chemicznych przeznaczonych dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, gwoździ, łańcuchów metalowych, zabawek, modeli pojazdów do zabawy.
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(111) 328811
(220) 2019 09 03
(210) 504053
(151) 2020 01 24
(441) 2019 10 07
(732) KWIECIEŃ ARTUR FIRMA ADOZ WYTWÓRNIA WĘDLIN,
Giebułtów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMA ADOZ Rok zał. 1990
(540)

(591) żółty, czerwony
(531) 24.17.02, 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny.
(111) 328812
(220) 2019 09 03
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) SATYNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	G GRAND DZIANINY
(540)

(210) 504057

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.21,
27.05.24, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 23 przędza, 24 tkaniny, 25 odzież.
(111) 328813
(220) 2019 09 03
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732)	NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPULSEED
(540)

(210) 504080

(591) różowy, czerwony, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 05.07.01, 01.01.01,
01.01.02, 01.01.10, 01.01.13, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 5 pestycydy, herbicydy.
(111) 328814
(220) 2019 09 04
(210) 504091
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) CHAJEC, DON-SIEMION & ŻYTO SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Land Centrum Handlowe
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie nieruchomości i organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 budowanie
nieruchomości.
(111) 328815
(151) 2020 01 22

(220) 2019 09 04
(441) 2019 10 07

(210) 504093
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(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)
(540) (znak słowny)
(540) MILKA SECRET BOX
(510), (511) 30 kakao, napoje na bazie kakao i czekolady oraz preparaty do wyrobu takich napojów, czekolada, wyroby cukiernicze
nielecznicze, w szczególności wyroby czekoladowe i/lub cukrowe,
ciasteczka, wafelki, ciasta, ciastka, wypieki i wyroby z ciasta, preparaty zbożowe, lody spożywcze, mianowicie lody, mrożone słodycze
i desery, słodycze i desery chłodzone, smarowidła czekoladowe.
(111) 328816
(220) 2019 09 06
(210) 504174
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) MS KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolszewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS KING
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 03.01.02, 26.11.01, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, zarządzanie domami,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości za pośrednictwem Internetu, wycena nieruchomości [finansowa], usługi wyceny nieruchomości, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowanie nieruchomości, budowa bloków mieszkalnych, budowa fundamentów budynków,
budowa części budynków, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa budynków wielorodzinnych, budowanie platform (tarasów), budowa
budynków na zamówienie, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, 42 usługi projektowe związane z nieruchomościami, planowanie budowy nieruchomości, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, oględziny nieruchomości.
(111) 328817
(220) 2019 09 06
(210) 504180
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) SOLARSKI PIOTR GASTROSTAL, Siedlce (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GASTROSTAL
(510), (511) 11 aparatura destylacyjna, autoklawy, elektryczne, do gotowania, chłodnie, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodziarki, elektryczne, czajniki elektryczne, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych
ciastek ryżowych, do celów domowych, elektryczne płyty kuchenne,
elektryczne urządzenia do gotowania sous vide, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do wody pitnej, fontanny czekoladowe, elektryczne,
frytkownice elektryczne, garnki do gotowania kuskusu, elektryczne,
garnki do gotowania tajine, elektryczne, garnki termiczne, elektryczne,
gofrownice elektryczne, grill, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
do uzdatniania wody, instalacje i urządzenia do suszenia, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów przemysłowych,
kuchenny sprzęt elektryczny, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki do celów przechowywania
leków, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, palniki kuchenek, palniki na alkohol, parowary elektryczne,
parowniki, pasteryzatory, piece [do wypalania, prażenia], piece inne niż
do użytku laboratoryjnego, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody,
podgrzewacze wody [aparatura], pojemniki chłodnicze, pojemniki chłodzące, elektryczne, prasowacze parowe, prasy do tortilli, elektryczne,
pręty do rożna, pręty rusztowe, rożen, rożna, sterylizatory, sterylizatory
do wody, sterylizatory powietrza, suszarki do żywności, elektryczne, szafy chłodnicze, szybkowary, elektryczne, tostery, urządzenia chłodzące,
urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza,

urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do odwadniania odpadków
spożywczych, urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do palenia
kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia do prażenia owoców, urządzenia do schładzania wody,
urządzenia do smażenia gorącym powietrzem, urządzenia elektryczne
do robienia jogurtu, urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania
gorących i zimnych napojów, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania,
wieże rafineryjne do destylacji, wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne,
zamrażarki, zapalarki do gazu, zapalniczki i zapalarki, 21 autoklawy, nieelektryczne do gotowania, brytfanny, butelki chłodnicze, cedzaki do użytku domowego, chochle do podawania, chochle do serwowania wina, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia
chleba, deski do krojenia do kuchni, dzbanki do kawy, nieelektryczne,
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dziobki do nalewania, elementy podtrzymujące ruszt, etykietki do dekanterów, filiżanki, formy do ciast
i ciastek, formy i foremki [przybory kuchenne], frytownice nieelektryczne,
garnki, garnki do gotowania kuskusu, nieelektryczne, garnki kuchenne,
gąsiory, gąsiory szklane, gofrownice do ciast nieelektryczne, karafki [na alkohol], kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kotły, koziołki pod noże na stół, kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, kubki, łyżki do mieszania [przybory kuchenne],
łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], maselniczki, metalowe
naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], młynki do pieprzu, ręczne,
naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczynia
szklane do napojów, oddzielacze do żółtek jaj, nieelektryczne, do użytku
domowego, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), parowary nieelektryczne, patelnie, patelnie do jaj, patery, pędzle kuchenne,
pieprzniczki, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pokrywki do garnków,
porcelana, półmiski [tace], półmiski do jarzyn, prasy do czosnku [sprzęt
kuchenny], przykrywki do dań, przyrządy do krojenia ciasta, pucharki
na owoce, rondle, rondle ceramiczne, ruszty [kuchenne], salaterki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek, szczypce
do cukru, szczypce do lodu, szczypce do sałaty, szybkowary nieelektryczne, szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, talerze, tłuczki do użytku
kuchennego, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, tylki i rękawy
cukiernicze do dekorowania ciast, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, wałki do ciasta domowe, wazy do zup, wełniane odpady
do czyszczenia, zamknięcia pokrywek do garnków, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw.

(111) 328818
(220) 2019 09 06
(210) 504181
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) PROLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vitaliner
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy żywnościowe.
(111) 328819
(220) 2019 09 06
(210) 504182
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co. KG, Kolonia (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAMANT CUKIER PUDER Z AROMATEM WANILIOWYM
(540)

(591) niebieski, czerwony, żółty, brązowy, biały
(531) 05.05.19, 08.07.25, 08.01.16, 08.01.25, 11.03.04, 26.01.02,
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26.01.10, 26.01.11, 26.01.16, 26.01.18, 26.13.01, 26.04.09, 26.03.01,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 cukier.
(111) 328820
(220) 2019 09 10
(210) 504281
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) KAMIŃSKI PIOTR TRENINGI PERSONALNE I USŁUGI
DIETETYCZNE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) keep your balance
(540)

(591) zielony, czerwony, niebieski
(531) 05.07.23, 05.03.13, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, sport i fitness, treningi
zdrowotne i treningi fitness, zapewnianie kursów edukacyjnych
związanych z dietą, świadczenie usług edukacyjnych związanych
z dietą, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, edukacja sportowa, szkolenie sportowe, 44 profesjonalne doradztwo związane z dietą, usługi doradcze związane z dietą.
(111) 328821
(220) 2016 12 16
(210) 465280
(151) 2019 12 06
(441) 2017 03 13
(732)	GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL);
INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HUSH-LAB
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura
wodno-kanalizacyjna, aeratory do kranów, akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria rozpylające jako części instalacji sanitarnych, akcesoria łazienkowe, antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparaty rozpylające do zlewów jako akcesoria hydrauliczne,
armatura łazienkowa do kontroli wody, baterie do umywalek, baterie
do wanien, baterie mieszające do umywalek-kurki, baterie prysznicowe,
bidety, baterie sztorcowe do umywalek, brodziki do pryszniców, brodziki prysznicowe, cysterny będące urządzeniami sanitarnymi, deski sedesowe, deski sedesowe z automatycznym wymiennikiem podkładek higienicznych, dezynfektanty, dozowniki środków dezynfekujących
do łazienek, dozowniki środków odkażających w toaletach, drzwi do kabin prysznicowych z ramą metalową, drzwi prysznicowe, dysze do wanien, dysze do wanien z hydromasażem, dźwignie do obsługi toaletowych zbiorników wody, dźwignie do spłuczek-części toalet, elastyczne
rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin
prysznicowych, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, elastyczne rury wchodzące
w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wanien, elektronicznie
sterowane samowyłączające się krany prysznicowe, elektryczne instalacje sanitarne, głowice do pryszniców, fontanny-umywalki, fontanny, głowice prysznicowe, głowice prysznicowe będące częściami instalacji
zasilających w wodę, instalacje do wanien z masażem, instalacje łazienkowe, instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne, instalacje toaletowe,
instalacje sanitarne przenośne, jednouchwytowe baterie umywalkowe,
kabiny kąpielowe, kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, klapy desek
sedesowych jako części instalacji sanitarnych, klapy do desek klozeto-
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wych, kolanka z tworzyw sztucznych do rur jako części instalacji sanitarnych, krany, krany automatyczne, krany bezdotykowe, krany do bidetów, krany elektrycznie regulujące przepływ wody, kurki czerpalne, kurki
czerpalne-armatura wodociągowa, kurki do dostarczania wody, kurki
do instalacji sanitarnych, kurki do kładzenia rur, kurki mieszające [krany],
metalowe korki do pryszniców, metalowe korki do wanien, metalowe
korki do zlewów, montowane do ściany wylewki do bidetów, montowane do ściany wylewki do umywalek, metalowe ścianki-parawany do wanien z prysznicem, montowane do ściany wylewki wannowe, muszle
klozetowe, muszle klozetowe [WC], muszle klozetowe z natryskiem, nakładki sanitarne na deski sedesowe, natryski wysokociśnieniowe, niemetalowe parawany do brodzików prysznicowych, łazienkowe instalacje
wodno-kanalizacyjne, obudowy [kabiny] do wanien, odpływy wody
[krany], osprzęt do bidetów, osprzęt do celów sanitarnych, osprzęt
do odprowadzania wody, osprzęt do wanien, osprzęt do wyłapywania
i usuwania odpadów do umywalek, osprzęt do wyłapywania i usuwania
odpadów do wyrobów sanitarnych, osłony do wanien, panele prysznicowe, pisuary-armatura sanitarna, pisuary przenośne na imprezy
na świeżym powietrzu, podgrzewacze parowe do ręczników, podgrzewane wieszaki do suszenia ręczników, pływaki do spłuczek, pojedyncze
toalety odlewane z materiału kompozytowego, pojedyncze toalety
sprzężone, pojedyncze toalety wytłaczane ze stali, pojedyncze toalety
zamocowane w ścianach, pojedyncze wstawiane toalety, postumenty
do toalet, postumenty do umywalek, prysznice elektryczne, prysznice
górne [deszczownice], prysznice ogrodowe, prysznice ręczne, przelewy
do wanny, przelewy wannowe, przenośne bidety, przenośne prysznice,
rozpylacze do pryszniców jako akcesoria hydrauliczne, rączki do prysznica, rączki do spłuczek jako elementy instalacji sanitarnych, ręczne zawory hydrauliczne, instalacje i aparatura sanitarna, sanitarna armatura spustowa do bidetów, sanitarna armatura spustowa do pryszniców,
sanitarna armatura spustowa do umywalek, sanitarna armatura spustowa do wanien, sanitarne wyposażenie wodociągowe, sedesy
z czyszczącym strumieniem wody, sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, spusty-akcesoria hydrauliczne, spłuczki do pisuarów, spłuczki
ustępowe, szafki łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła
wody], szklane kabiny prysznicowe, słuchawki będące akcesoriami
do pryszniców, taśmy led, toalety przystosowane dla pacjentów, ścianki
do kabin prysznicowych, śluzy-instalacje sanitarne, toalety wyposażone
w urządzenia myjące, toalety z funkcją sterylizacji, ubikacje ze zbiornikiem, uchwyty do baterii kranu, umywalki jako części instalacji sanitarnych, umywalki będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę,
umywalki wbudowane w szafki, umywalki łazienkowe, umywalki łazienkowe jako elementy instalacji sanitarnych, umywalki łazienkowe na postumencie, urządzenia do dezynfekcji pisuarów, urządzenia do dostarczania wody do celów sanitarnych, urządzenia do kąpieli stóp,
urządzenia do mycia rąk, urządzenia prysznicowe, uszczelki do kranów
wodociągowych, wanny, wanny dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
wanny do hydroterapii, wanny do nasiadówek, wanny z dyszami powietrznymi, wanny z natryskiem, wanny z siedziskiem, wielofunkcyjne
natryski uprzednio złożone, wylewki kranów, wylewki wannowe, wyroby sanitarne wykonane z porcelany, wyroby sanitarne wykonane z kamienia, wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej, węże prysznicowe, zatyczki do umywalek, zawory-akcesoria hydrauliczne, zawory [krany] jako
części instalacji sanitarnych, zawory do rur, zawory kontrolne do wanien-akcesoria hydrauliczne, zbiorniki WC, zespoły do wyłapywania
zanieczyszczeń do wanien, zespoły wyłapujące zanieczyszczenia
do umywalek, zestawy prysznicowe, zlewozmywaki, zlewozmywaki
ze stali nierdzewnej, zlewozmywaki w obudowie [inne niż meble], domowe grzejniki, domowe urządzenia do ogrzewania, elektryczne grzejniki akumulacyjne, elektryczne podgrzewacze do ręczników, elektryczne podgrzewacze do stóp, elektryczne taśmy do ogrzewania
powierzchni, elementy ogrzewania elektrycznego, grzejniki elektryczne, grzejniki akumulacyjne, grzejniki cieplne do ogrzewania budynków,
grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki do instalacji centralnego
ogrzewania grzejniki [kaloryfery], grzejniki do pomieszczeń, grzejniki
do pomieszczeń, na gaz propanowy, grzejniki elektryczne, grzejniki
elektryczne do ogrzewania budynków, grzejniki gazowe do ogrzewania
pomieszczeń, grzejniki łazienkowe, kaloryfery [ogrzewanie], kaloryfery
elektryczne, konwektory [grzejniki], ogrzewacze do pomieszczeń, podgrzewacze powietrza, podgrzewane dywany, połączone urządzenia
grzewcze i klimatyzacyjne, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do recyrkulacji powietrza, urządzenia elektryczne do ogrzewania
pomieszczeń, urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych,
urządzenia grzewcze do pomieszczeń, wieszaki na ręczniki podgrzewane elektrycznie, 19 boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana
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z materiałów niemetalowych, ceramiczne masy ogniotrwałe do okładania pieców metalurgicznych, ceramiczne ogniotrwałe przedmioty obrabiane, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki
na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, chodniki wykonane z materiałów niemetalowych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, glazurowane płytki ceramiczne, glazurowane ceramiczne płytki
ścienne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, listwy budowlane
niemetalowe, listwy dekoracyjne niemetalowe, listwy podłogowe, niemetalowe, listwy przypodłogowe niemetalowe, materiały ceramiczne
do brukowania i układania powierzchni, mozaiki dla budownictwa, mozaikowe płytki ozdobne z marmuru, niemetalowe pokrycia sufitów,
płytki ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, płytki drewniane, płytki gipsowe, płytki
gumowe, płytki kamienne, płytki kuchenne niemetalowe, płytki podłogowe z terakoty, płytki łazienkowe niemetalowe, płytki łupkowe dachowe, płytki łupkowe do okładzin dachowych, płytki łupkowe do okładzin
ściennych, płytki porcelanowe, płytki stiukowe, płytki szklane, płytki
szklane nie do pokrywania dachu, płytki szklane do użytku w budownictwie, płytki z gliny, płytki z marmuru, płytki z tworzyw sztucznych,
płytki ziemne, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, progi niemetalowe, ścienne płytki ceramiczne, szklane mozaiki do użytku w budownictwie, ozdoby z kamienia, ozdoby wykonane z marmuru do sadzawek, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 328822
(220) 2017 06 16
(210) 472997
(151) 2020 02 18
(441) 2019 11 04
(732) UPL Corporation Limited, Port Louis (MU)
(540) (znak słowny)
(540) TREND
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organicznego,
dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne do środków
owadobójczych, środki do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor, preparaty do regulacji wzrostu roślin, karbolineum
do ochrony roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy),
środki grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze,
środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki chwastobójcze i do niszczenia robactwa.
(111) 328823
(220) 2018 07 20
(210) 488452
(151) 2019 10 17
(441) 2019 07 01
(732) OLSZEWSKI MICHAŁ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kuntersztyn
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane.
(111) 328824
(220) 2018 08 29
(210) 489910
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 14
(732) PUT WAGNER-SERVICE P.S.W. WILCZEK SPÓŁKA JAWNA,
Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKADEMIA MALOWANIA
(540)

(591) biały, szary, czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16,
26.04.18, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 41 szkolenia z zakresu technologii lakierowania.
(111) 328825
(220) 2018 09 17
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 23
(732) ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk (PL)

(210) 490652

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMORZANKA ZDRÓJ
(540)

(591) granatowy, zielony, niebieski, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 06.03.11, 06.19.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji
napojów, wody gazowane, napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, woda mineralna, napoje mineralne, nektary owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
soki, piwo, soki owocowe, woda stołowa, woda sodowa, 35 usługi
agencji importowo-eksportowej, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej,
a także wysyłkowej towarów: napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje
do produkcji napojów, wody gazowane, napoje gazowane, koktajle
bezalkoholowe, lemoniada, woda mineralna, napoje mineralne, nektary owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, piwo, soki owocowe, woda stołowa, woda sodowa.
(111) 328826
(220) 2018 09 17
(210) 490653
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 23
(732) ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POMORZANKA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji
napojów, wody gazowane, napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, woda mineralna, napoje mineralne, nektary owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
soki, piwo, soki owocowe, woda stołowa, woda sodowa, 35 usługi
agencji importowo-eksportowej, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej,
a także wysyłkowej towarów: napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje
do produkcji napojów, wody gazowane, napoje gazowane, koktajle
bezalkoholowe, lemoniada, woda mineralna, napoje mineralne, nektary owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, piwo, soki owocowe, woda stołowa, woda sodowa.
(111) 328827
(220) 2018 09 17
(210) 490669
(151) 2020 02 11
(441) 2018 12 03
(732) „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP” Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CIELO E TERRA
(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,
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profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 328828
(220) 2018 12 04
(210) 493437
(151) 2020 02 03
(441) 2019 08 12
(732)	Gothals Limited, Nikozja (CY)
(540) (znak słowny)
(540) BALACLAVA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, w szczególności: bluzki, t-shirty, koszule, topy, bluzy, swetry, dzianina, pulowery, okrycia wierzchnie,
kurtki, parki, płaszcze, kamizelki, kombinezony, spodnie, spodenki,
spódnice, sukienki, legginsy, szorty typu biker, bielizna, odzież treningowa, skarpetki, półbuty, obuwie sportowe, espadryle, szale, szaliki, bandany na szyję, nakrycia głowy z wyłączeniem kominiarek.
(111) 328829
(220) 2018 12 19
(210) 494082
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) DANHOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chełmno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Partybox
(510), (511) 3 preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do makijażu, kolorowe kosmetyki dla
dzieci, kolorowe kosmetyki do oczu, kredki do makijażu, eyelinery [kosmetyki], cienie do powiek, błyszczyki do ust [kosmetyki], szminki
do ust, lakiery do paznokci, farby do ciała (kosmetyczne), farby do malowania twarzy, sztuczna krew [teatralna], tatuaże zmywalne do celów
kosmetycznych, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kalkomanie do ozdabiania paznokci, naklejki do ozdabiania ciała, barwniki
kosmetyczne, henna [barwnik kosmetyczny], brokat do twarzy i ciała,
sztuczne rzęsy, sztuczne brwi, sztuczne paznokcie, farba do rzęs, farby
do brody, farby do włosów, kosmetyki koloryzujące do skóry, kleje
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, klej do charakteryzacji do użytku
kosmetycznego, klej do peruk, środek do usuwania kleju do charakteryzacji, 11 oświetlenie dekoracyjne, elektryczne dekoracyjne kolorowe
światełka, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, lampy do dekoracji świątecznych, lampki na choinki świąteczne, fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, przenośne lampiony
papierowe, przenośne lampiony (chochin), wolnostojące papierowe
lampiony, kule lustrzane będące elementami oświetleniowymi, lampiony na świece, lampy stroboskopowe [ozdobne], sznury kolorowych lampek do celów dekoracyjnych, 16 ozdoby papierowe na przyjęcia, papierowe dekoracje do artykułów spożywczych, artykuły papiernicze
na przyjęcia, dekoracje na stół z papieru, bielizna stołowa papierowa,
maty stołowe z papieru, serwetki stołowe papierowe, papierowe obrusy,
papierowe parasolki do koktajli, papierowe podkładki stołowe, szablony
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do dekorowania żywności i napojów, bileciki stołowe, opakowania
na prezenty, papier do pakowania prezentów, papierowe torby na prezenty, pudełka na prezenty z papieru, koperty papierowe do pakowania,
papierowe etykietki na prezenty, ozdobne kokardy papierowe do pakowania, wstążki papierowe, kokardy papierowe, krepina, serpentyny
z krepiny, rozetki papierowe, papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, transparenty z papieru, plakaty z papieru, figurki wykonane z papieru, papeteria zapachowa, kartki okolicznościowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, kartki z życzeniami, drukowane
zaproszenia, zaproszenia na przyjęcia, dyplomy drukowane, nadruki,
naklejki, tatuaże usuwalne [kalkomanie], szablony do paznokci, szablony
do malowania twarzy, albumy do zdjęć, emblematy papierowe, zawieszki tekturowe, chorągiewki papierowe, ozdoby kartonowe na artykuły
spożywcze, aplikacje z papieru, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub
kartonu, drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, papierowe
ramy [rekwizyty do zdjęć], 20 ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucznych, ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, dekoracje do ciast wykonane z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], statuetki, figurki, dzieła
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno,
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, ramki do obrazków i zdjęć, podkładki z tworzyw sztucznych, wachlarze, litery [inne niż czcionki drukarskie i modelowe] wykonane głównie z tworzyw sztucznych, nadmuchiwane znaki z tworzyw sztucznych, poduszki dekoracyjne, tablice
ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, kubki, kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, butelki ze szkła, karafki ze szkła, patery, talerze,
talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, talerze z tworzyw
sztucznych, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze dekoracyjne,
misy do podawania żywności, miski z tworzyw sztucznych [pojemniki
dla gospodarstwa domowego], miseczki, miski na owoce, miski na cukierki, półmiski [tace], tace do użytku domowego, tace do podawania
potraw, tace do użytku domowego papierowe, tace obrotowe, tace
do ciast, wazony ze szkła, papierowe foremki do pieczenia, foremki
do wycinania ciasteczek, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, podstawki na karteczki wskazujące miejsce siedzenia przy stole, 24
artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, tekstylia
do dekoracji wnętrz, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, dekoracje tekstylne na stół, dekoracje ścienne z tkanin, bielizna stołowa
z materiałów tekstylnych, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych,
bieżniki stołowe z tworzyw sztucznych, chorągiewki tekstylne do użytku przy nakryciach stołu, obrusy, jednorazowe obrusy tekstylne, obrusy
z tworzyw sztucznych, obrusy tekstylne, serwetki tekstylne, tekstylne
podkładki pod nakrycia, tekstylne maty na stół, materiał tekstylny
do pakowania prezentów, tiul, tkaniny z satyny, tekstylne flagi i proporce, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25
stroje na maskaradę, kostiumy na Halloween, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych,
czapeczki na przyjęcia [odzież], kapelusze, 26 peruki, peruki dla clownów, sztuczne włosy, sztuczne brody, sztuczne wąsy, tupety [sztuczne
włosy], kosmyki włosów, taśma do mocowania peruk, dekoracyjne akcesoria do włosów, girlandy sztuczne, kokardy, rozety, rozetki z materiałów
tekstylnych, kokardy papierowe [pasmanteria], pióra do zdobienia,
ozdobne plakietki, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do ubrań, ozdoby
do obuwia, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, sztuczne wieńce bożonarodzeniowe, sztuczne kwiaty przyczepiane do ubrań, aplikacje [pasmanteria], 28 serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia],
śmieszne gadżety na imprezy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry
towarzyskie, gry towarzyskie na przyjęcia, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, dekoracje i ozdoby choinkowe, śnieg sztuczny na choinki,
świąteczne skarpety na prezenty, maski karnawałowe, maski kostiumowe, maski na Halloween, czapki karnawałowe, artykuły do robienia dowcipów, artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach, podarki dla gości na przyjęciach w postaci małych zabawek, balony, zabawki
dmuchane, bańki mydlane [zabawki], czapeczki papierowe [akcesoria
na przyjęcia], kapelusze do zabawy, kapelusze na przyjęcia z tworzyw
sztucznych, piniaty, konfetti, trąbki papierowe, tuby strzelające na imprezy, urządzenia do sztuczek magicznych, bibeloty (zabawki) na przyjęcia, 30 dekoracje z cukru, słodkie dekoracje do ciast, wyroby cukiernicze, cukierki, lizaki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do makijażu, kolorowe kosmetyki dla
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dzieci, kolorowe kosmetyki do oczu, kredki do makijażu, eyelinery [kosmetyki], cienie do powiek, błyszczyki do ust [kosmetyki], szminki
do ust, lakiery do paznokci, farby do ciała (kosmetyczne), farby do malowania twarzy, sztuczna krew [teatralna], tatuaże zmywalne do celów
kosmetycznych, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kalkomanie do ozdabiania paznokci, naklejki do ozdabiania ciała, barwniki
kosmetyczne, henna [barwnik kosmetyczny], brokat do twarzy i ciała,
sztuczne rzęsy, sztuczne brwi, sztuczne paznokcie, farba do rzęs, farby
do brody, farby do włosów, kosmetyki koloryzujące do skóry, kleje
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, klej do charakteryzacji do użytku
kosmetycznego, klej do peruk, środek do usuwania kleju do charakteryzacji, oświetlenie dekoracyjne, elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne urządzenia
oświetlenia dekoracyjnego, kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, lampy do dekoracji świątecznych, lampki na choinki świąteczne,
fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, przenośne lampiony papierowe, przenośne lampiony (chochin), wolnostojące papierowe lampiony, kule lustrzane będące elementami oświetleniowymi, lampiony
na świece, lampy stroboskopowe [ozdobne], sznury kolorowych lampek
do celów dekoracyjnych, ozdoby papierowe na przyjęcia, papierowe dekoracje do artykułów spożywczych, artykuły papiernicze na przyjęcia,
dekoracje na stół z papieru, bielizna stołowa papierowa, maty stołowe
z papieru, serwetki stołowe papierowe, papierowe obrusy, papierowe
parasolki do koktajli, papierowe podkładki stołowe, szablony do dekorowania żywności i napojów, bileciki stołowe, opakowania na prezenty,
papier do pakowania prezentów, papierowe torby na prezenty, pudełka
na prezenty z papieru, koperty papierowe do pakowania, papierowe
etykietki na prezenty, ozdobne kokardy papierowe do pakowania,
wstążki papierowe, kokardy papierowe, krepina, serpentyny z krepiny,
rozetki papierowe, papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, transparenty z papieru, plakaty z papieru, figurki wykonane z papieru, papeteria zapachowa, kartki okolicznościowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, kartki z życzeniami, drukowane
zaproszenia, zaproszenia na przyjęcia, dyplomy drukowane, nadruki,
naklejki, tatuaże usuwalne [kalkomanie], szablony do paznokci, szablony
do malowania twarzy, albumy do zdjęć, emblematy papierowe, zawieszki tekturowe, chorągiewki papierowe, ozdoby kartonowe na artykuły
spożywcze, aplikacje z papieru, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub
kartonu, drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, papierowe
ramy [rekwizyty do zdjęć], ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucznych,
ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, ozdoby z tworzyw sztucznych
do artykułów spożywczych, dekoracje do ciast wykonane z tworzyw
sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], statuetki, figurki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, ramki do obrazków i zdjęć, podkładki
z tworzyw sztucznych, wachlarze, litery [inne niż czcionki drukarskie
i modelowe] wykonane głównie z tworzyw sztucznych, nadmuchiwane
znaki z tworzyw sztucznych, poduszki dekoracyjne, tablice ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych, zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, butelki ze szkła, karafki ze szkła, patery, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, talerze z tworzyw sztucznych,
talerze pamiątkowe [okolicznościowe], talerze dekoracyjne, misy do podawania żywności, miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], miseczki, miski na owoce, miski na cukierki, półmiski [tace], tace do użytku domowego, tace do podawania potraw, tace
do użytku domowego papierowe, tace obrotowe, tace do ciast, wazony
ze szkła, papierowe foremki do pieczenia, foremki do wycinania ciasteczek, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, podstawki
na karteczki wskazujące miejsce siedzenia przy stole, artykuły tekstylne
do użytku w gospodarstwie domowym, tekstylia do dekoracji wnętrz,
elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, dekoracje tekstylne
na stół, dekoracje ścienne z tkanin, bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, bieżniki stołowe z tworzyw sztucznych, chorągiewki tekstylne do użytku przy nakryciach stołu, obrusy, jednorazowe obrusy tekstylne, obrusy z tworzyw sztucznych,
obrusy tekstylne, serwetki tekstylne, tekstylne podkładki pod nakrycia,
tekstylne maty na stół, materiał tekstylny do pakowania prezentów, tiul,
tkaniny z satyny, tekstylne flagi i proporce, chorągiewki z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, stroje na maskaradę, kostiumy
na Halloween, odzież, obuwie, nakrycia głowy, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, czapeczki na przyjęcia [odzież],
kapelusze, peruki, peruki dla clownów, sztuczne włosy, sztuczne brody,

sztuczne wąsy, tupety [sztuczne włosy], kosmyki włosów, taśma do mocowania peruk, dekoracyjne akcesoria do włosów, girlandy sztuczne,
kokardy, rozety, rozetki z materiałów tekstylnych, kokardy papierowe
[pasmanteria], pióra do zdobienia, ozdobne plakietki, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do ubrań, ozdoby do obuwia, sztuczne owoce, warzywa
i kwiaty, sztuczne wieńce bożonarodzeniowe, sztuczne kwiaty przyczepiane do ubrań, aplikacje [pasmanteria], serpentyny, wstęgi [akcesoria
dekoracyjne na przyjęcia], śmieszne gadżety na imprezy, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, gry towarzyskie, gry towarzyskie na przyjęcia, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, dekoracje i ozdoby choinkowe,
śnieg sztuczny na choinki, świąteczne skarpety na prezenty, maski karnawałowe, maski kostiumowe, maski na Halloween, czapki karnawałowe, artykuły do robienia dowcipów, artykuły papierowe jako podarki dla
gości na przyjęciach, podarki dla gości na przyjęciach w postaci małych
zabawek, balony, zabawki dmuchane, bańki mydlane [zabawki], czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], kapelusze do zabawy, kapelusze na przyjęcia z tworzyw sztucznych, piniaty, konfetti, trąbki papierowe, tuby strzelające na imprezy, urządzenia do sztuczek magicznych,
bibeloty (zabawki) na przyjęcia, dekoracje z cukru, słodkie dekoracje
do ciast, wyroby cukiernicze, cukierki, lizaki, soczewki na przyjęcia, biżuteria, wyroby biżuteryjne, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
do użytku osobistego, sztućce drewniane, świece, świece zapachowe,
świece okolicznościowe, przyrządy do przygotowywania żywności,
noże kuchenne i sztućce, fontanny tortowe.

(111) 328830
(220) 2019 02 05
(210) 495605
(151) 2020 02 27
(441) 2019 03 18
(732) DYCZKO RAFAŁ NEXTSTORE, Brzeźno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PinUp Clean
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki zapachowe
do celów domowych, aerozole czyszczące, aerozole odtłuszczające, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, detergenty, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące, oleje czyszczące,
płyny do czyszczenia, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, żrące środki czyszczące, płyny do mycia, płyny do mycia naczyń,
zmywaki nasączone mydłem, mieszanki do mycia okien, mydła do użytku domowego, odplamiacze, środki do czyszczenia toalet, mieszaniny
do czyszczenia ubikacji, środki toaletowe, preparaty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia,
preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, preparaty do prania, proszki do prania, płyny do prania, wybielacze,
wywabiacze plam [preparaty], środki ścierne i polerskie, odkamieniacze
do użytku domowego, środki do usuwania rdzy, środki do czyszczenia
pojazdów, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, 21 przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, przybory kosmetyczne i toaletowe,
gąbki, gąbki do czyszczenia, druciaki metalowe, ścierki, ścierki do mycia
podłóg, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowania, ściereczki do szyb, chusteczki do czyszczenia okularów [szmatki],
miotły, mopy, końcówki do mopów, wiadra do mopów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, niemetalowe kije do mioteł, miotełki
do kurzu, śmietniczki, szczotki, szufelki do zamiatania, szczotki do mycia
naczyń, zestawy szczotek toaletowych, pady do czyszczenia, przyrządy
ścierne do celów kuchennych [czyszczenie], przepychaczki do czyszczenia odpływu, przybory do czyszczenia szkła, rękawice do czyszczenia
do użytku domowego, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice do polerowania, rękawice do ścierania kurzu, odkurzacze
nieelektryczne, urządzenia nieelektryczne do czyszczenia dywanów,
trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, wycieraczki ze szczotkami [skrobaczki do oczyszczania butów], zbieraki wody z szyb [do celów
domowych], zmywaki ścierne, rozpylacze zapachowe, kosze na śmieci,
kosze na ręczniki, dozowniki do detergentów, dozowniki mydła, miednice
[naczynia], mydelniczki, pojemniki na płyny, puste, do użytku domowego, wieszaki na ręczniki, szczoteczki do paznokci, artykuły do czyszczenia
zębów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki zapachowe do celów
domowych, aerozole czyszczące, aerozole odtłuszczające, chusteczki
nasączone preparatami czyszczącymi, detergenty, ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące, oleje czyszczące, płyny
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do czyszczenia, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, żrące środki czyszczące, płyny do mycia, płyny do mycia naczyń,
zmywaki nasączone mydłem, mieszanki do mycia okien, mydła do użytku domowego, odplamiacze, środki do czyszczenia toalet, mieszaniny
do czyszczenia ubikacji, środki toaletowe, preparaty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia,
preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, preparaty do prania, proszki do prania, płyny do prania, wybielacze,
wywabiacze plam [preparaty], środki ścierne i polerskie, odkamieniacze
do użytku domowego, środki do usuwania rdzy, środki do czyszczenia pojazdów, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, przybory
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki,
gąbki do czyszczenia, druciaki metalowe, ścierki, ścierki do mycia podłóg,
ściereczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowania,
ściereczki do szyb, chusteczki do czyszczenia okularów [szmatki], miotły,
mopy, końcówki do mopów, wiadra do mopów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, niemetalowe kije do mioteł, miotełki do kurzu,
śmietniczki, szczotki, szufelki do zamiatania, szczotki do mycia naczyń,
zestawy szczotek toaletowych, pady do czyszczenia, przyrządy ścierne
do celów kuchennych [czyszczenie], przepychaczki do czyszczenia odpływu, przybory do czyszczenia szkła, rękawice do czyszczenia do użytku
domowego, gumowe rękawiczki do gospodarstwa domowego, rękawice
do polerowania, rękawice do ścierania kurzu, odkurzacze nieelektryczne,
urządzenia nieelektryczne do czyszczenia dywanów, trzepaczki do dywanów, nie będące maszynami, wycieraczki ze szczotkami [skrobaczki
do oczyszczania butów], zbieraki wody z szyb [do celów domowych],
zmywaki ścierne, rozpylacze zapachowe, kosze na śmieci, kosze na ręczniki, dozowniki do detergentów, dozowniki mydła, miednice [naczynia],
mydelniczki, pojemniki na płyny, puste, do użytku domowego, wieszaki
na ręczniki, szczoteczki do paznokci, artykuły do czyszczenia zębów.

(111) 328831
(220) 2019 02 19
(210) 496117
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) DOJA Cannabis Ltd., West Kelowna (CA)
(540) (znak słowny)
(540) UTOPIA
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 marihuana suszona, suszone
konopie siewne, marihuana i konopie siewne dla celów rekreacyjnych, wszystkie wyżej wymienione towary do palenia, wapowania
lub celów rekreacyjnych.
(111) 328832
(220) 2019 02 19
(210) 496126
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) TS BRANDCO INC., Toronto (CA)
(540) (znak słowny)
(540)	GO
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 marihuana suszona, suszone
konopie siewne, marihuana i konopie siewne dla celów rekreacyjnych, wszystkie wyżej wymienione towary do palenia, wapowania
lub celów rekreacyjnych, 41 imprezy edukacyjne i rozrywkowe.
(111) 328833
(220) 2019 02 22
(210) 496330
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) DORADZTWO HANDLOWE 2002 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EUROPOL REAL ESTATE
(540)

(591) granatowy, czerwony, szary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości.
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(111) 328834
(220) 2019 03 01
(210) 496600
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) Spectrum Cannabis Canada Ltd., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540) SPECTRUM THERAPEUTICS
(510), (511) 5 medyczne konopie siewne i marihuana, suszone lecznicze konopie siewne, jadalne lecznicze konopie siewne, świeże lecznicze konopie siewne, pochodne medycznej marihuany i medycznych
konopi siewnych, terpeny, terpenoidy, kanabidiol i kanabinoidy w następujących postaciach: koncentraty, mieszanki, żywice, szkliste koncentraty, oleje, aerozole, woski, preparaty do stosowania miejscowego
na skórę, toniki, kremy, pomady, maści, kapsułki, plastry, tabletki, nalewki, czopki i balsamy, wszystko do celów medycznych, koncentraty
z konopi siewnych do celów medycznych, wyciągi z konopi siewnych
do celów medycznych, preparaty do stosowania miejscowego na skórę zawierające konopie siewne do celów medycznych, jadalne konopie
siewne do celów medycznych, farmaceutyki z konopi siewnych, suplementy ziołowe i dietetyczne z konopi siewnych, suplementy roślinne
z konopi siewnych, nutraceutyki, suplementy diety dla zdrowia z konopi, farmaceutyki z konopi, odżywcze suplementy diety z konopi, mianowicie olej z konopi, łuskane nasiona konopi i białko z konopi w proszku,
pochodne konopi, koncentraty konopi siewnych do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów leczniczych, suplementy roślinne
dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia, ziołowe suplementy
dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia, naturalne produkty
spożywcze z konopi, 29 oleje jadalne, oleje jadalne i jadalne masła
zawierające marihuanę leczniczą, marihuanę i konopie siewne oraz
ich pochodne, jadalne masła, konopie, ekstrakty z konopi, kanabidiol
i kanabinoidy pochodzące z konopi, białko z konopi w proszku, ziarna
konopi, olej z konopi, nasiona konopi, mąka z konopi, płatki z konopi,
mleko z konopi, przekąski na bazie konopi i inne produkty z konopi, 34
suszone konopie siewne, świeże konopie siewne, ekstrakty z konopi
siewnych, konopie siewne do stosowania miejscowego na skórę, koncentraty konopi siewnych, jadalne konopie siewne, pochodne konopi
siewnych, terpeny, terpenoidy, kanabidiol i kanabinoidy w następujących postaciach: koncentraty, mieszanki, żywice, szkliste koncentraty,
oleje, spraye doustne, preparaty do stosowania miejscowego na skórę, kapsułki, tabletki, nalewki i kremy, konopie, ekstrakty z konopi
i pochodne konopi, wszystkie wyżej wymienione towary do palenia,
wapowania lub celów rekreacyjnych, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna
i internetowa medycznych konopi siewnych i medycznej marihuany,
suszonych leczniczych konopi siewnych, jadalnych leczniczych konopi
siewnych i świeżych leczniczych konopi siewnych, sprzedaż hurtowa,
detaliczna i internetowa pochodnych medycznych konopi siewnych
i medycznej marihuany, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa
terpenów, terpenoidów, kanabidioli i kanabinoidów w następujących
postaciach: koncentraty, mieszanki, żywice, szkliste koncentraty, oleje,
aerozole, woski, preparaty do stosowania miejscowego na skórę, toniki, kremy, pomady, maści, kapsułki, plastry, tabletki, nalewki, czopki
i balsamy, wszystkie do celów medycznych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa pochodnych konopi, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa terpenów, terpenoidów, kanabidioli i kanabinoidów
w następujących postaciach: koncentraty, mieszanki, żywice, szkliste
koncentraty, oleje, aerozole, woski, preparaty do stosowania miejscowego na skórę, toniki, kremy, pomady, maści, kapsułki, plastry, tabletki,
nalewki, czopki i balsamy, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa
suplementów ziołowych i dietetycznych z konopi siewnych, suplementów roślinnych z konopi siewnych, farmaceutyków z konopi siewnych, jadalnych konopi siewnych do celów medycznych, preparatów
do stosowania miejscowego na skórę z konopi siewnych do celów
medycznych, wyciągów z konopi siewnych do celów medycznych,
koncentratów konopi siewnych do celów medycznych, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa suszonych konopi siewnych, świeżych
konopi siewnych, wyciągów z konopi siewnych, preparatów do stosowania miejscowego na skórę z konopi siewnych, koncentratów konopi
siewnych i jadalnych konopi siewnych, sprzedaż hurtowa, detaliczna
i internetowa olejów jadalnych, olejów jadalnych, i jadalnych maseł
zawierających marihuanę leczniczą, marihuanę i konopie siewne oraz
ich pochodne i jadalnych maseł, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa pochodnych konopi siewnych, sprzedaż hurtowa, detaliczna
i internetowa suplementów diety dla zdrowia z konopi, farmaceutyków z konopi, nutraceutyków, suplementów roślinnych dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia, ziołowych suplementów dla
ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia, naturalnych produktów
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żywnościowych z konopi, sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa
nutraceutyków, suplementów diety z konopi, oleju z konopi, łuskanych nasion konopi i białka z konopi w proszku, sprzedaż detaliczna
i internetowa ekstraktów ziołowych do celów leczniczych, sprzedaż
hurtowa, detaliczna i internetowa konopi, ekstraktów z konopi i pochodnych konopi, 44 edukacja medyczna w dziedzinie leczniczych
konopi siewnych, edukacja medyczna w dziedzinie konopi do celów
medycznych, edukacja medyczna dla pacjentów w dziedzinie medycznych konopi siewnych, usługi poradnictwa medycznego w zakresie medycznych konopi siewnych, usługi poradnictwa medycznego
w dziedzinie konopi do celów medycznych, udostępnianie informacji
na temat marihuany medycznej, marihuany, konopi siewnych, konopi,
kanabidiolu i kanabinoidów za pośrednictwem strony internetowej,
edukacja medyczna w dziedzinie farmaceutyków i suplementów diety,
usługi poradnictwa medycznego w zakresie żywności naturalnej i nutraceutyków, dostarczanie informacji w dziedzinie konopi do celów
medycznych za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 328835
(220) 2019 03 18
(210) 497305
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540) FROM YOUR FRIENDS AT TWEED
(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, pocztówki, 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 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) 328836
(151) 2020 02 17

(220) 2019 03 25
(441) 2019 10 28

(210) 497698
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(732) WOJTKOWSKA PAULINA, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLNA PIEKARNIA BEZGLUTENOWA
(540)

(531) 11.01.22, 26.02.16, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 30 pieczywo bezglutenowe drożdżowe lub na zakwasie:
chleb, bułki, bagietki, bajgle, paluchy, ciabatty, bułeczki maślane,
brioszki, bułki z rodzynkami i innymi bakaliami, bułki mleczne, chleb
i bułki pomidorowe, oliwkowe i ziołowe oraz z ziarnami, bakaliami,
wyroby piekarnicze, chleb razowy, chleb z przyprawami, tosty z chleba, paluszki chlebowe, zakwas chlebowy, grzanki do zup, bułka tarta,
croissant, rogale, bułki i bagietki z ziołami lub masłem czosnkowym,
domowe paluszki typu grissini, asortyment dodatkowy, bezglutenowy: pizza, makarony, pierogi, kluski, kanapki, zapiekanki, hot-dogi,
lody spożywcze, kanapki typu wrap, tortille, tarty jajeczne, spody
do pizzy, sałatki, quiche, tarty wytrawne, mini pizzerki, bezglutenowe wyroby cukiernicze: drożdżówki, pączki, rogale świętomarcińskie,
bułeczki z owocami, dżemem, bułki z cynamonem, słodkie bułki, słodycze słodzone tradycyjnym białym cukrem i cukrem trzcinowym,
słodycze słodzone ksylitolem, erytrytolem, miodem, syropem klonowym, syropem daktylowym i z agawy, słodkie bułeczki typu muffin,
babeczki, serniki, szarlotki, ptysie, bezy, rogaliki, pralinki, pierniczki,
granola, lizaki, kruche ciasto, kruche ciastka, herbatniki, ciastka owsiane, maślane, gryczane, ciastka typu kokosanki, krakersy, pierniczki,
ciastka wegańskie, wyroby ciastkarskie, ciasta, ciasta wegańskie jako
ciasta bez mleka i jaj z kaszy jaglanej, gryczanej, ciecierzycy, fasoli, ciasta drożdżowe z dodatkami, batoniki muesli, batoniki zbożowe, batoniki energetyczne, biszkopty, ciasta biszkoptowe z owocami, kremami
i galaretką, makowce, tarty z owocami, tarty z kremami i owocami, tarty raw, tarty wegańskie, rolady, makowce, ciasta marchewkowe, cukiniowe, brownie jako ciastka czekoladowe, desery jaglane z kremami,
budynie jaglane, musy, budynie, puddingi, ciasta tradycyjne i wegańskie, babki, cukierki, pralinki, pralinki wegańskie (daktyle, kasza jaglana), czekoladki, desery jogurtowe z muesli, gofry, naleśniki, gotowane
wyroby cukiernicze, słodkie kremy do smarowania pieczywa (masło
orzechowe, kremy na bazie czekolady), lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, mleczne wyroby cukiernicze, owoce pod kruszonką,
owocowe galaretki, słodkie babki panettone, tiramisu, wata cukrowa,
trufle tradycyjne i wegańskie jako wyroby cukiernicze.
(111) 328837
(220) 2019 04 04
(210) 498221
(151) 2020 02 18
(441) 2019 05 27
(732) PRIME WARSAW PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAWA
(540)

(591) pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.04.01, 26.04.10
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(510), (511) 35 reklama, informacja handlowa, w tym przez Internet, badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe oraz administracja, organizacja i zarządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi,
doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradztwo w tym
zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy
radiowej, prasowej, telewizyjnej, marketing i reklama bezpośrednia,
organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz
sportowych w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych,
rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów towarów
i usług, zarządzanie halami targowymi i targowiskami, gromadzenie,
systemizacja i udostępnianie komputerowych baz danych, usługi rachunkowe, 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie działalnością agencji mieszkaniowych i agencji nieruchomości, organizowanie zbiórek funduszy na cele dobroczynne, organizowanie zbiórek
na inne cele niż dobroczynne, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych, 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 pośrednictwa
w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji
pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, zarządzanie
organizacją i codzienną działalnością biur i nieruchomości, usługi
w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, 39
wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 41 usługi informacji
o edukacji, imprezach rozrywkowych, rekreacji, wypoczynku, usługi
związane z organizacją wypoczynku, organizowanie i obsługa, kongresów, zjazdów, koncertów, szkoleń, kursów, sympozjów, przyjęć,
spektakli, zajęć sportowych, usługi rezerwacji miejsc na spektakle,
usługi dystrybucji biletów, publikowanie elektroniczne online książek
i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
poradnictwo zawodowe, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, fotografowanie, fotoreportaże, organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, organizowanie konferencji i seminariów, prowadzenie kin, prowadzenie nocnych
klubów i dyskotek, prowadzenie kasyn, kręgielni, sal koncertowych,
centrów sportowych lub centrów rozrywki, usługi wydawnicze, wypożyczanie sprzętu turystycznego i sportowego, tłumaczenia.

(111) 328838
(220) 2019 04 10
(210) 498562
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tributron
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety.
(111) 328839
(220) 2019 04 12
(210) 498693
(151) 2020 02 20
(441) 2019 10 28
(732)	Alcon Inc., Fribourg (CH)
(540) (znak słowny)
(540) See Brilliantly
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów medycznych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy dietetyczne dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski den-

38

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 9/2020

tystyczne, środki odkażające, preparaty do zwalczania szkodników,
fungicydy, herbicydy, 9 aparaty i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, służące do wykrywania, służące do testowania, kontrolne, do ratowania życia i do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji
lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media
do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla
nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia
do gaszenia ognia, 10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy
i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
prace biurowe, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, 41
nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(111) 328840
(220) 2019 04 16
(210) 498867
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 14
(732) PINTSCHER GRZEGORZ, MAJERCZYK PIOTR SIWY DYM
SPÓŁKA CYWILNA, Rabka-Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Siwy Dym
(510), (511) 41 usługi organizowania koncertów, usługi agencji muzycznych, usługi zespołów muzycznych, usługi orkiestr, kapeli, usługi organizowania przyjęć, usługi organizowania balów, 43 usługi
gastronomiczne, usługi restauracji, karczm, barów, pubów, usługi
rezerwowania noclegów, usługi wynajmowania noclegów, usługi
hoteli, moteli, pensjonatów.
(111) 328841
(220) 2019 05 07
(210) 499464
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 28
(732)	NOVET SPÓŁKA JAWNA KACZMAREK I WSPÓLNICY,
Gospodarz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IZOSTIK
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 9 przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania
i regulacji energii elektrycznej, 19 materiały budowlane niemetalowe.
(111) 328842
(220) 2019 05 07
(210) 499472
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) JAGODZIŃSKI TOMASZ ANDRZEJ SIGNAL PROTECTOR,
Kępno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Signal Protector
(540)

(531) 27.05.01, 24.01.17, 26.11.22
(510), (511) 18 pokrowce na klucz samochodowy, etui na karty, portfele.

(111) 328843
(220) 2019 05 24
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 28
(732)	LASKOWSKA-SZEWS IRMINA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modelim
(540)

(210) 500208

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 42 usługi architektoniczne, projektowanie wystroju i dekoracji wnętrz, projektowanie przestrzeni.
(111) 328844
(220) 2019 05 29
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 14
(732) FM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) budynkipodkontrolą.pl
(540)

(210) 500409

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 36 finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, wycena i zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie
budynkami, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, 37 budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa ścianek działowych, czyszczenie dywanów
i chodników, czyszczenie budynków zabrudzonych przez ptaki, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie budynków,
czyszczenie elementów wystroju wnętrz wykonanych z tkanin, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie elementów wystroju wnętrz,
czyszczenie fasad budynków, czyszczenie higieniczne [budynki],
czyszczenie okien, czyszczenie pokryć podłogowych, czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie powierzchni handlowych, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie powierzchni sufitów, czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie przemysłowe budynków,
czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, deratyzacja, dezynfekcja, dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii, dezynfekcja pomieszczeń, dezynsekcja,
instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja alarmów,
instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, instalacja kabli
do dostępu do Internetu, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalacja mebli, instalacja, naprawa i konserwacja
urządzeń skraplających, instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja okablowania w biurach w celu
umożliwienia przesyłania danych, instalacja osprzętu i wyposażenia
w budynkach, instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja sprzętu audiowizualnego, instalacja
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sieci komputerowych, instalacja sprzętu do kontroli dostępu jako usługi [ACaaS], instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, instalacja sprzętu komputerowego dla dostępu do Internetu, instalacja sprzętu komputerowego
do systemów komputerowych, instalacja sprzętu komunikacyjnego,
instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja systemów
fizycznej kontroli dostępu, instalacja systemów gaszenia pożaru, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, instalacja
systemów telewizji przemysłowej, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja urządzeń do otwierania i zamykania drzwi, instalacja
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń
oświetleniowych, instalacja urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń
wentylacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
instalacja uziemienia elektrycznego, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalowanie generatorów prądu, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie okablowania
w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych, instalowanie oraz
naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie systemów kontroli dostępu,
instalowanie systemów wykrywania pożarów, instalowanie systemów
zasilanych energią słoneczną, instalowanie urządzeń zapobiegających
kradzieżom, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, instalowanie wyposażenia budynków, konserwacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych, konserwacja budynków, zwalczanie szkodników
i dezynfekcja, zwalczanie szkodników w budynkach, zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych, zwalczanie szkodników, zwalczanie
szkodników i dezynfekcja, zwalczanie szkodników w budynkach, zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych, zwalczanie szkodników, zwalczanie szkodników w związku z ptakami, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, usługi zwalczania szkodników,
inne niż dla rolnictwa^ ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, usługi w zakresie
malowania i dekorowania budynków, usługi w zakresie instalowania
alarmów, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usługi układania przewodów elektrycznych, usługi sprzątania, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi
konserwacji podłóg, usługi konserwacyjne dla zakładów przemysłowych, usługi malarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi dozorcy w zakresie sprzątania budynków, usługi elektryków, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, usługi
doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia,
usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, 42 audyt energetyczny, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego,
badania dotyczące budynków, instalacja oprogramowania do kontroli
dostępu jako usługi [ACaaS, Access control as a Service], kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], kontrola jakości ukończonych budynków,
kontrola kosztów budowy, miernictwo [pomiary], nadzór i inspekcja
techniczna, oględziny nieruchomości, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie
projektów technicznych do projektów budowlanych, planowanie [projektowanie] biur, planowanie projektu, planowanie przestrzenne[ projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności
energetycznej w budynkach, projektowanie budowlane, projektowanie ogrzewania, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie
rozmieszczenia biur, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych,
projektowanie urbanistyczne, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie techniczne, prowadzenie badań [technicznych], przeglądy
techniczne, przygotowywanie raportów technicznych, sporządzanie
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, sporządzanie raportów technicznych i, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze
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w zakresie projektowania wnętrz, usługi inspekcji budynków [oględziny], usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi planowania [projektowania] biur, usługi pomiarów technicznych, usługi pomiaru przepływu
powietrza, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami
do ogrzewania, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, usługi projektowania wnętrz
budynków, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi
w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie badań technicznych, usługi w zakresie projektowania układu pomieszczeń biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie
projektowania technicznego, usługi w zakresie projektowania wnętrz
oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, usługi w zakresie
przeglądów technicznych, wykonywanie pomiarów, zarządzanie projektami architektonicznymi, 44 pielęgnacja trawników, usługi koszenia
trawników, usługi pielęgnacji trawników, usługi pielęgnowania trawników, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych,
monitoring systemów bezpieczeństwa, monitorowanie alarmów
przeciwpożarowych, ochrona osobista, ochrona obiektów i sprzętu,
usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej
ochrony dóbr materialnych, usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, usługi ochroniarskie w budynkach,
usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, usługi ochrony
w celu zabezpieczenia mienia, usługi strażników ochrony, usługi strażników mające na celu zapobieganie włamaniom, usługi w zakresie
obrony cywilnej, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie ochrony
fizyczne!, usługi w zakresie ochrony objęte umową, usługi w zakresie
ochrony osobistej, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia.

(111) 328845
(220) 2019 05 30
(210) 500519
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 14
(732) CIESIELSKI GRZEGORZ, CIESIELSKA MARIA CRC SPÓŁKA
CYWILNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lenta WOOD COMPOSITE
(540)

(591) zielony, brązowy
(531) 05.01.20, 07.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe.
(111) 328846
(220) 2019 06 25
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 28
(732) BAGIŃSKA MARIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZPIECZNE MIEJSCE
(540)

(591) zielony, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12

(210) 500565
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(510), (511) 44 usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi psychologów, badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne,
konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, porady
psychologiczne, opieka psychologiczne, leczenie psychologiczne,
usługi diagnozy psychologicznej, przeprowadzanie testów psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, sporządzanie
raportów psychologicznych, poradnictwo psychologiczne dla personelu, udzielanie informacji z zakresu psychologii, terapia psychologiczna dla małych dzieci, usługi w zakresie oceny psychologicznej,
usługi w zakresie testów psychologicznych, przeprowadzanie ocen
i badań psychologicznych, badanie osobowości do celów psychologicznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, przygotowywanie profilów psychologicznych
do celów medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego
łagodzenia dolegliwości medycznych, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, usługi w zakresie psychologii dla osób
indywidualnych i grup, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, psychoterapia.

(111) 328847
(220) 2019 06 05
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) RIVIA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żuków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CR Rivia Cosmetic
(540)

(210) 500746

(591) srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole
do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, toniki, żele, preparaty
do kąpieli, mydła w kostce, mydła w płynie, mydła w żelu, nielecznicze sole wspomagające wyszczuplanie, kremy do pillingu, preparaty
do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony,
preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up,
błyszczyki, maskary, kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne.
(111) 328848
(220) 2019 06 05
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) RIVIA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żuków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GR Rivia Global
(540)

(210) 500749

(591) ciemnozłoty, zloty
(531) 27.05.01, 29.01.02, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole
do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do wło-

sów, olejki perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, toniki, żele, preparaty
do kąpieli, nielecznicze sole wspomagające wyszczuplanie, kremy
do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry,
pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry,
fluidy-make-up, błyszczyki, maskary, kremy do rąk, tusze do rzęs,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, 30
ryż, mąka, cukier, bułki, chleb, ciasta, gofry, ciastka, kanapki, lody,
makarony, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki,
pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, słodycze, spaghetti, pizze, wyroby cukiernicze, czekolada, czekoladki, batony, bomboniery, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbatniki, lody, sorbety,
pierniki, pralinki, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo, dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone półprodukty żywnościowe
na bazie mąki, sosy do sałatek, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki,
nektary, napoje orzeźwiające, napoje energetyczne.

(111) 328849
(220) 2019 06 05
(210) 500762
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) KOWALSKA ANNA, KOWALSKI RAFAŁ MUSTAF MEDICAL
SPÓŁKA CYWILNA, Łobodno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUSTAF MEDICAL
(510), (511) 5 produkty higieniczne do celów medycznych, wchłaniające artykuły higieniczne, chusteczki do celów medycznych, higieniczne śliniaki zabiegowe, higieniczne serwety ochronne do celów
medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
bandaże higieniczne, waciki do celów medycznych, 10 prześcieradła
do badań lekarskich, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła
nieprzemakalne dla celów medycznych, prześcieradła sterylne, podkłady higieniczne, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, 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, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz zaopatrzenia medycznego mianowicie dla: prześcieradeł do celów medycznych, podkładów higienicznych, higieniczne
serwety ochronne, higieniczne śliniaki ochronne i zabiegowe, bandaży i wacików higienicznych, chusteczek do celów medycznych: usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzedażą artykułów
higienicznych poprzez stronę Internetową, usługi w zakresie sprzedaży materiałów higienicznych dla celów medycznych.
(111) 328850
(220) 2019 06 06
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 04
(732) KRAWCZYK DOROTA MITO-PHARMA,
Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m mitopharma ZDROWIE DZIĘKI NAUCE
(540)

(210) 500799

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje stosowane w lecznictwie, 44 usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób świadczone przez laboratorium medyczne.
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(111) 328851
(220) 2019 06 06
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 14
(732) MICHALEC STANISŁAWA, Domaszczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAUNA 5
(540)
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(210) 500802

(111) 328854
(220) 2019 06 10
(210) 500932
(151) 2020 02 19
(441) 2019 10 28
(732)	HAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIM SUM BOX
(540)

(591) ciemnozielony, żółty, biały, zielony
(531) 01.15.01, 03.11.11, 03.11.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania: preparaty
do pielęgnacji zwierząt, 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 21 artykuły dla zwierząt: artykuły dla zwierząt, a mianowicie akwaria i wiwaria,
przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, wanienki dla ptaków,
klatki, artykuły do karmienia i pojenia, kule akwariowe, artykuły
do pielęgnacji, artykuły do wylęgania, przywieszki, identyfikatory,
artykuły do usuwania nieczystości, 31 żywe zwierzęta, organizmy
do hodowli, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne,
karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt.

(531) 08.07.03, 04.05.21, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], informowanie i porady
w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi osobistych kucharzy,
usługi restauracyjne, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach.

(111) 328852
(220) 2019 06 07
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) FAWAD AHMAD MAX FOOD, Ołtarzew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MXA max FOOD
(540)

(210) 500847

(591) biały, czarny, czerwony, fioletowy, pomarańczowy, żółty,
złoty, zielony
(531) 07.01.04, 01.07.06, 01.07.12, 05.09.01, 05.09.15, 05.09.17,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, 32 soki.
(111) 328853
(220) 2019 06 07
(210) 500886
(151) 2020 02 04
(441) 2019 10 14
(732) PIOTROWSKA ANNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNATIONAL LASH COMPETITION IN POLAND
(540)

(591) biały, czarny, brązowy, niebieski, szary, zielony, fioletowy
(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja seminariów i konferencji z zakresu pielęgnacji i urody w szczególności rzęs, organizacja imprez i konkursów
sportowych, organizacja konkursów z zakresu pielęgnacji urody
w szczególności rzęs, organizacja szkoleń z zakresu pielęgnacji urody, w szczególności rzęs.

(111) 328855
(220) 2019 06 10
(210) 500933
(151) 2020 02 25
(441) 2019 10 28
(732)	HAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEŁNĄ PARĄ
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 05.01.05, 05.01.12, 05.01.16, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], informowanie
i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi
osobistych kucharzy, usługi restauracyjne, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach .
(111) 328856
(220) 2019 06 10
(210) 500938
(151) 2020 02 25
(441) 2019 10 28
(732)	HAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pełną parą
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], informowanie
i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi
osobistych kucharzy, usługi restauracyjne, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach .
(111) 328857
(220) 2019 06 10
(210) 500944
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732)	NAFTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rasztów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NAFTOR GRUPA PERN
(540)

(591) granatowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.11
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza do systemów alarmowych i bezpieczeństwa jak również do zarządzania nieruchomościami oraz zapewniania bezpieczeństwa, zabezpieczające
urządzenia alarmowe, czujniki wykrywające obecność osób i przedmiotów, urządzenia i oprogramowanie towarzyszące do systemów
alarmów przeciwwłamaniowych i alarmów przeciwpożarowych, alarmy pożarowe, instalacje i akcesoria do wykrywania ognia i dymu, systemy alarmów pożarowych i dymnych, urządzenia do odtwarzania
i przechowywania danych, elektroniczne systemy bezpieczeństwa,
oprogramowanie, sprzęt komputerowy, części i akcesoria do: sprzętu
komputerowego, zabezpieczających urządzeń alarmowych, czujników wykrywających obecność osób i przedmiotów, urządzeń do systemów alarmów przeciwwłamaniowych, urządzeń do systemów alarmów przeciwpożarowych, urządzeń do odtwarzania i przechowywania
danych, elektronicznych systemów bezpieczeństwa, 35 doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pośrednictwo
w sprzedaży oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa: zautomatyzowanych
systemów kierowania ogniem, urządzeń do przetwarzania sygnałów
cyfrowych, oprogramowania do przetwarzania obrazów cyfrowych,
oprogramowania symulacyjnego do użytku w komputerach, routerów
do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, aparatury i sprzętu do monitoringu obiektów śledzonych, celowników dla
artylerii i do broni, systemów i przyrządów nawigacyjnych, urządzeń
do lokalizacji obiektów, laserowych namierników obiektów dla artylerii i do broni, multimedialnych systemów nawigacji GPS do pojazdów,
nadajników radarowych, narzędzi do gromadzenia danych pokładowych, odbiorników do systemów globalnego pozycjonowania [GPS],
sprzętu komputerowego i urządzeń do kompilacji i przetwarzania danych pozycjonujących i lokalizacyjnych, systemów naprowadzania
pocisków, urządzeń GPS, urządzeń kartograficznych, systemów wykrywania dronów, pojazdów naziemnych i ich elementów, załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, lotniczych zespołów
napędowych, sprzętu lotniczego, części i akcesoriów do sprzętu lotniczego, urządzeń do rejestracji i obróbki obrazu, produktów i technologii do ochrony informacji niejawnych, sprzętu i konstrukcji opancerzonych i ochronnych oraz ich komponentów, audyt działalności
gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie audytów, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie alarmów
pożarowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie instalacji do alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie instalacji do alarmów pożarowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie instalacji do alarmów
przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie sprzętu komunikacyjnego, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie urządzeń do sieci komunikacyjnych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie telewizji przemysłowej, instalacja,
konserwacja, naprawa i serwisowanie instalacji telefonicznych, usługi
instalacji i naprawy systemu czasu obecności, usługi budowlane, usługi naprawy, montażu i konserwacji instalacji elektrycznych, grzewczych, klimatyzacyjnych, instalacji gazowych, hydraulicznych, układów mechanicznych i systemów przeciwpożarowych i do gaszenia
pożarów, sprzętu i urządzeń zabezpieczających oraz alarmów, usługi
murarskie, ślusarskie i stolarskie, usługi konserwacji i sprzątania budynków, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące następujących usług: instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów,
zamków i kas pancernych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie alarmów pożarowych, instalacja, konserwacja,
naprawa i serwisowanie instalacji do alarmów przeciwwłamaniowych,
instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie instalacji do alarmów
pożarowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie instalacji do alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie sprzętu komunikacyjnego, instalacja, konserwacja,
naprawa i serwisowanie urządzeń do sieci komunikacyjnych, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie telewizji przemysłowej, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie instalacji telefonicznych, usługi instalacji i naprawy systemu czasu obecności, usługi
budowlane, usługi naprawy, montażu i konserwacji instalacji elektrycznych, grzewczych, klimatyzacyjnych, instalacji gazowych, hydraulicznych, układów mechanicznych i systemów przeciwpożarowych
i do gaszenia pożarów, sprzętu i urządzeń zabezpieczających oraz alarmów, usługi murarskie, ślusarskie i stolarskie, usługi konserwacji
i sprzątania budynków, 39 usługi ratownictwa, usługi konwoju osób

i mienia, 41 szkolenia w zakresie ochrony i bezpieczeństwa, 42 doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom, monitorowanie
systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie zabezpieczania danych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących, przegląd
urządzeń, badanie i kontrola alarmów pożarowych, usługi telewizji
przemysłowej (CCTV), badanie i kontrola sprzętu bezpieczeństwa,
usługi w zakresie testowania i inspekcji wykrywaczy dymu, usługi
w zakresie testowania i inspekcji urządzeń do gaszenia ognia, usługi
w zakresie testowania i inspekcji systemów antywłamaniowych, usługi
w zakresie testowania i inspekcji spryskiwaczy automatycznych, usługi
w zakresie testowania i inspekcji świateł awaryjnych, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące następujących usług: doradztwo techniczne
w zakresie zapobiegania pożarom, monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, usługi w zakresie technologii
informacyjnych, usługi w zakresie zabezpieczania danych, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących, przegląd urządzeń, badanie
i kontrola alarmów pożarowych, usługi telewizji przemysłowej (CCTV),
badanie i kontrola sprzętu bezpieczeństwa, usługi w zakresie testowania i inspekcji wykrywaczy dymu, usługi w zakresie testowania i inspekcji urządzeń do gaszenia ognia, usługi w zakresie testowania i inspekcji systemów antywłamaniowych, usługi w zakresie testowania
i inspekcji spryskiwaczy automatycznych, usługi w zakresie testowania
i inspekcji świateł awaryjnych, 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, monitoring systemów bezpieczeństwa, usługi strażników ochrony, usługi zabezpieczania budynków, ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona obiektów i sprzętu,
usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi elektronicznego
monitorowania w celach bezpieczeństwa, zabezpieczenie imprez,
monitorowanie alarmów pożarowych, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, konsultacje dotyczące zapobiegania pożarom i włamaniom, konsultacje związane z zarządzaniem w zakresie bezpieczeństwa, systemami alarmowymi i bezpieczeństwa oraz używaniem
i zastosowaniem oprogramowania do nich, informacje i porady w zakresie następujących usług: usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi strażników ochrony, usługi
zabezpieczania budynków, ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona
obiektów i sprzętu, usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, zabezpieczenie imprez, monitorowanie alarmów pożarowych, doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, konsultacje dotyczące zapobiegania
pożarom i włamaniom, konsultacje związane z zarządzaniem w zakresie bezpieczeństwa, systemami alarmowymi i bezpieczeństwa oraz
używaniem i zastosowaniem oprogramowania do nich.

(111) 328858
(220) 2019 06 11
(210) 500970
(151) 2020 01 31
(441) 2019 09 30
(732) ĆWIERTNIEWICZ RYSZARD, CIEPLAK MARIUSZ CC METAL
SPÓŁKA CYWILNA, Tropie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC METAL
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.05.04, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, konstrukcje metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, 7 obudowy (części
maszyn), osłony maszyn, 20 meble metalowe.
(111) 328859
(220) 2019 06 12
(210) 501035
(151) 2020 01 31
(441) 2019 09 30
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) alfarydyna
(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) 328860
(220) 2019 06 12
(151) 2020 02 14
(441) 2019 10 14
(732) PIOTROWSKA ANNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 501072

(591) czarny, brązowy, niebieski, zielony, biały, szary
(531) 29.01.15, 02.09.04
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy
do celów kosmetycznych, Henna [barwnik kosmetyczny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne,
ołówki do brwi, sztuczne rzęsy, sztuczne paznokcie, tusze do rzęs,
44 usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi:
przedłużania, koloryzowania, podkręcania rzęs.
(111) 328861
(220) 2019 06 13
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 07
(732)	GSH Trademarks Limited, Nikozja (CY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAN MARTINO
(540)

(210) 501096

(531) 27.05.01, 03.03.01, 02.01.02, 02.01.20, 24.07.01, 24.01.05, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.14, 26.01.15, 26.04.02, 26.04.18, 25.01.09, 25.01.15
(510), (511) 33 anyżówka [likier], anisette [likier], aperitify, arak, baijiu
(chiński destylowany napój alkoholowy), napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, gorzkie nalewki, brandy, cydr, koktajle, curaçao [likier], alkohole i likiery wspomagające trawienie, destylowane napoje, esencje alkoholowe, ekstrakty
alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, gin, hydromel [miód
pitny], kirsz [alkohol na bazie wiśni], likiery, nira [napój alkoholowy
na bazie trzciny cukrowej], likiery miętowe, gruszecznik [wino], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], gotowe napoje alkoholowe
inne niż na bazie piwa, alkohol ryżowy, rum, sake, alkohole wysokoprocentowe [napoje], wódka, whisky, wino.
(111) 328862
(220) 2019 06 13
(210) 501117
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 07
(732) CONSTELLATION BRANDS INTERNATIONAL IBC, INC., St.
Lawrence Main Road (BB)
(540) (znak słowny)
(540) KIM CRAWFORD
(510), (511) 33 wina.
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(111) 328863
(220) 2019 06 17
(210) 501219
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 07
(732)	EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZARLOTKA ŻUBROWA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 328864
(220) 2019 06 17
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 04
(732)	LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GoBiotic NATURAL HARMONY
(540)

(210) 501221

(591) żółty, zielony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 328865
(220) 2019 06 17
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732)	NEOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGGO DESIGN
(540)

(210) 501253

(531) 24.17.08, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż produktów takich jak: SDA: suszarki do włosów, prostownice i karbowriice, suszarko-lokówki, lokówki, golarki,
trymery, maszynki do strzyżenia włosów, szczoteczki elektryczne i irygatory: depilatory, wagi łazienkowe, masażery, urządzenie do pielęgnacji urody, termometry, ciśnieniomierze, wentylatory, klimatyzatory,
odkurzacze, żelazka, stacje parowe, parownice do ubrań, oczyszczacze
powietrza, maszyny do szycia, oczyszczacze i mopy parowe, sprzęt
grzejny, nawilżacze powietrza: akcesoria sezonowe, golarki do ubrań,
alkomaty, suszarki do bielizny, deski do prasowania, oświetlenie, akcesoria dla dzieci, mopy i akcesoria do sprzątania, ekspresy do kawy, roboty kuchenne, miksery ręczne, blendery kielichowe, blendery ręczne,
czajniki, sokowirówki, wyciskarki wolnoobrotowe, maszynki do mięsa,
tostery, krajalnice, grille elektryczne, mini piekarniki, wagi kuchenne,
chłodziarki turystyczne, ACC CE: kable HDMI, uchwyty do TV, ACC
GSM: etui do telefonów, szkła i folie ochronne, zestawy słuchawkowe
Bluetooth, ładowarki i akumulatory, uchwyty do telefonów, kable Micro USB, kable USB typ-C, ACC IT: akcesoria komputerowe: mikrofony,
torby do laptopów, klawiatury, podkładki pod myszy, kable komputerowe, kamery internetowe, myszki, adaptery Bluetooth, głośniki
komputerowe, UPS (zasilanie awaryjne), zasilacze i baterie do laptopów, głośniki Bluetooth, podkładki chłodzące pod laptopy, słuchawki
z mikrofonem, kable HDMI, lampki USB, akcesoria do tabletów: etui,
powerbanki, uchwyty samochodowe, kable i ładowarki, ACC AGD: akcesoria do pralek i suszarek: środki piorące: środki czyszczące, dodatkowe wyposażenie do pralek, dodatkowe wyposażenie do suszarek,
akcesoria do lodówek: środki czyszczące: pojemniki na żywność: pochłaniacze i wkłady filtrujące, akcesoria montażowe: akcesoria do zmywarek: tabletki, płyny nabłyszczające, środki czyszczące i odświeżacze,
filtry do wody, dzbanki filtrujące: patelnie i garnki, akcesoria kuchenne.
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(111) 328866
(220) 2019 06 21
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 14
(732)	HARASIEWICZ PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NATURALNIE Z LASU
(540)

(210) 501405

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 03.04.07, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, ekstrakty mięsne, galarety mięsne, bekon, dżemy, dziczyzna,
flaki, grzyby konserwowane, kaszanka, kiełbaski do hot dogów, kiełbaski w cieście, korniszony, marmolada, warzywa gotowane, pasztet
z wątróbki, sałatki warzywne, warzywa suszone, warzywa w puszkach, smalec, szynka, wątroba, wieprzowina, zupy (składniki do sporządzania), tłuszcze jadalne, śmietana [produkty mleczarskie], zupy.
(111) 328867
(220) 2019 06 21
(210) 501407
(151) 2020 02 14
(441) 2019 10 28
(732) Cargill, Incorporated, Wayzata (US)
(540) (znak słowny)
(540) SweetPure
(510), (511) 1 pszeniczny syrop słodowy do celów przemysłowych,
jęczmienny syrop słodowy do celów przemysłowych.
(111) 328868
(220) 2019 06 25
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 07
(732) DĄBKOWSKI ŁUKASZ ROMAN, Chodzież (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Profesor Zabawka
(540)

(210) 501523

(591) biały, czarny, beżowy, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.10, 02.01.23
(510), (511) 28 zabawki.
(111) 328869
(220) 2019 06 26
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) FALLWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FallWork AGENCJA PRACY
(540)

(210) 501552

(591) czarny, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.05,
26.11.08
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, biura
pośrednictwa pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, dobór i rekrutacja personelu, doradztwo handlowe, doradztwo w dziedzinie spraw kadrowych, doradztwo w zakresie zarządzania

personalnego, doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
agencje eksportowe i importowe, agencje informacji handlowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych komputerowych baz danych, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, rekrutacja personelu,
pośrednictwo pracy, w tym pracy tymczasowej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej poprzez projektowanie kadrowo-płacowe,
public relations, agencje public relations, reklama, rekrutacja personelu, usługi outsourcingu kadrowo – płacowego, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób
trzecich, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, pośrednictwo w zakresie reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej,
udostępnianie analiz sprzedaży, udostępnianie i wynajem przestrzeni
reklamowej w Internecie, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary
i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie.

(111) 328870
(220) 2019 06 26
(210) 501553
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) FALLWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FALLWORK
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
biura pośrednictwa pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, dobór i rekrutacja personelu, doradztwo handlowe, doradztwo w dziedzinie spraw kadrowych, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi, agencje eksportu i importu, informacja agencje
handlowe, pozyskiwanie danych do komputerowych bazy danych,
systematyzacja danych do komputerowych baz danych, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, outsourcing [doradztwo
handlowe], dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, w tym pracy tymczasowej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez
projektowanie kadrowo-płacowe, public relations, agencje public
relations, reklama, rekrutacja personelu, usługi outsourcingu kadrowo-płacowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych
do użytku w Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, pośrednictwo w zakresie reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie
analiz sprzedaży, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób
trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie
online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi
osób trzecich prowadzących handel online w Internecie.
(111) 328871
(220) 2019 06 28
(210) 501635
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 07
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL. TOW. TATRZAŃSKIE 1873
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 03.04.11, 03.04.13, 26.01.15, 26.01.16
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(510), (511) 16 książki, albumy, atlasy, broszury, czasopisma, foldery,
fotografie, grafiki, informatory, katalogi, kalendarze, mapy, naklejki,
notatniki, plakaty, plakietki drukowane, plakietki papierowe, plany,
pocztówki, poradniki, przewodniki, reprodukcje, druki, formularze,
opakowania z papieru, tektury I tworzyw sztucznych, artykuły pamiątkarskie papierowe, znaki graficzne drukowane, 25 odzież, odzież
turystyczna, odzież górska, odzież sportowa, rękawiczki, obuwie,
buty turystyczne, buty górskie, buty wspinaczkowe, buty sportowe,
nakrycia głowy, 39 organizowanie i prowadzenie wycieczek, organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych, organizowanie i prowadzenie wypraw górskich, usługi przewodników turystycznych, usługi
przewodników górskich, usługi biur turystycznych, 41 publikowanie
książek, publikowanie czasopism, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikowanie elektroniczne z dostępem on-line, organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji, organizowanie spotkań, zjazdów, organizowanie wystaw, szkolenie w zakresie
turystyki i turystyki górskiej, szkolenie wspinaczkowe, szkolenie jaskiniowe, szkolenie narciarskie, organizowanie szkoleń przygotowujących do uzyskania uprawnień przewodnickich, organizowanie zawodów sprawności fizycznej, organizowanie obozów szkoleniowych,
organizowanie rajdów i biwaków, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, organizowania zajęć rekreacyjnych, organizowanie
zajęć edukacyjnych, 43 prowadzenie schronisk turystycznych, prowadzenie hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, prowadzenie kempingów i obozowisk, usługi gastronomiczne.

(111) 328872
(220) 2019 06 28
(210) 501641
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 07
(732) PLESIAK MARCIN MARKLIM, Sierakowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARKLIM CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA WENTYLACJA
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.17, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.16
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży w wyspecjalizowanych
punktach handlowych jak i poprzez sieci komputerowe zwłaszcza poprzez Internet urządzeń i akcesoriów oraz materiałów jak: urządzenia
i instalacje chłodnicze dla przemysłu, handlu, transportu, gastronomii
a także do wszelkich innych zastosowań, materiały, części zamienne
i akcesoria do urządzeń chłodniczych, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne dla przemysłu, handlu, gastronomii, transportu oraz do wszelkich innych zastosowań w tym także w gospodarstwach domowych
oraz materiały. części zamienne i akcesoria do nich, urządzenia wentylacyjne do wszelkich zastosowań oraz materiały, części zamienne
i akcesoria do nich, urządzenia i instalacje do dystrybucji powietrza,
wody i innych mediów, pompy ciepła i instalacje do ich wykorzystania
oraz materiały, części zamienne i akcesoria do nich, instalacje hydrauliczne oraz materiały, części zamienne i akcesoria do nich, instalacje
elektryczne oraz materiały i akcesoria do nich, urządzenia i instalacje
grzewcze oraz materiały, części zamienne i akcesoria do nich, 37 usługi remontowe i naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, usługi remontowe i naprawy
pomp ciepła oraz instalacji je wykorzystujących, usługi remontowe
i naprawy instalacji hydraulicznych i elektrycznych, usługi remontowe
i naprawy instalacji do dystrybucji wody, powietrza i innych mediów,
42 usługi projektowania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, usługi projektowania urządzeń
i instalacji do dystrybucji powietrza, wody i innych mediów, usługi
w zakresie doradztwa technicznego i doboru urządzeń i instalacji
chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, hydraulicznych, elektrycznych oraz pomp ciepła i urządzeń do dystrybucji
wody, powietrza i innych mediów.
(111) 328873
(220) 2019 06 28
(210) 501679
(151) 2020 02 19
(441) 2019 11 04
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) DOM W LUCERNIE
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 42 usługi projektowania budynków, usługi w zakresie architektury, usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.
(111) 328874
(220) 2019 07 01
(210) 501722
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KeSeM TWARÓG CHUDY MIELONY 0% TŁUSZCZU QUARK
GEMAHLEN FETTARM 0% FETT MINCED LOW-FAT CURD CHEESE
0% FAT PRODUKT POLSKI
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały, czerwony
(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 26.05.01, 26.05.06, 26.05.18,
26.01.02, 26.01.17, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 sery twarogowe.
(111) 328875
(220) 2019 07 01
(210) 501746
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 14
(732) VIA WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIA WEST
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu.
(111) 328876
(220) 2019 07 04
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) KUCZA PRZEMYSŁAW, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LEX eventum
(540)

(210) 501857

(591) ciemnoszary, biały, purpurowy, ciemnoczerwony,
ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, w tym
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, w szczególności
dotyczących wydarzeń o charakterze prawniczym, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, usługi marketingu w sieci, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, usługi z zakresu informacji handlowej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, reklamowe usługi abonenckie obejmujące promocję wydarzeń o charakterze prawniczym
(np. szkoleń, sympozjów, konferencji), reklamowe usługi abonenckie
obejmujące reklamę usług prawnych, doradztwo w zakresie reklamy,
promocji oraz marketingu usług prawnych, przeznaczone dla abonentów usługi z zakresu reklamy wydarzeń o charakterze prawniczym (np.
szkoleń, sympozjów, konferencji) lub usług prawnych, przeznaczone
dla abonentów usługi z zakresu doradztwa obejmującego promocję,
reklamę oraz marketing usług prawnych, przeznaczone dla abonentów usługi z zakresu zarządzania informacjami dotyczącymi wydarzeń
o charakterze prawniczym (np. szkoleń, sympozjów, konferencji), 38
usługi portalu internetowego w zakresie zbierania i rozpowszechniania

46

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 9/2020

informacji i danych, w szczególności dotyczących wydarzeń o charakterze prawniczym, 41 usługi dotyczące publikowania książek i tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi dotyczące organizowania i prowadzenia seminariów, organizowania i prowadzenia konferencji i kongresów, w szczególności dotyczących wydarzeń o charakterze prawniczym, usługi związane z organizowaniem kursów edukacyjnych (w tym
internetowych oraz korespondencyjnych), usługi związane z informowaniem o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
usługi abonenckie z zakresu kultury oraz edukacji (wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń dotyczących wydarzeń o charakterze
prawniczym np. szkoleń, sympozjów, konferencji).

(111) 328877
(220) 2019 07 08
(210) 501960
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 21
(732) SWISSPOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HYDRO LAMBDA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, wyroby ze styropianu lub na bazie styropianu do celów izolacyjnych, płyty styropianowe zawierające grafit do izolacji przeciw wilgoci, płyty styropianowe do celów
izolacyjnych zawierające różne środki i substancje zwiększające
parametry izolacyjne, płyty styropianowe do celów izolacyjnych zespolone z innymi materiałami zwłaszcza z innymi materiałami izolacyjnymi, izolacyjne materiały wodoodporne i przeciwwilgociowe,
19 styropianowe materiały i elementy budowlane, niemetalowe elementy budynków i budowli jak elementy fundamentowe, dachowe,
stropowe, elementy ścian zewnętrznych i wewnętrznych do izolacji
przeciwwilgociowej dla budownictwa i prac remontowych, styropianowe elementy budowlane zespolone z materiałami izolacyjnymi
dla budownictwa i prac remontowych, niemetalowe pokrycia elementów budynków i budowli dla budownictwa i prac remontowych.
(111) 328878
(220) 2019 07 08
(210) 501963
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 07
(732) ORZESZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mogilno Duże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Orzeszek Z natury dla natury
(540)

(591) brązowy, zielony, biały, ciemnobrązowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.17, 03.05.03, 05.07.06
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, przetworzone produkty
mięsne, mrożone produkty rybne, gotowe produkty z warzyw, produkty serowarskie, produkty z owoców suszonych, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, suszone grzyby,
przetworzone grzyby, warzywa preparowane, owoce przetworzone,
przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, ryby przetworzone,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, żywność przygotowywana z ryb, sałatki warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, galaretki mięsne, grzyby
konserwowane, mięso konserwowane, przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, przetworzone warzywa i owoce,
nabiał, produkty rybne, mięsne, tłuszcze jadalne, desery jogurtowe,
desery owocowe, desery mleczne, batony spożywcze na bazie orzechów, burgery mięsne, produkty mięsne mrożone, przeciery warzyw-

ne, sałatki warzywne, gotowe produkty z warzyw, warzywa w puszkach, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, przetworzone
owoce morza, dipy serowe, burgery warzywne, zupy w proszku, zupy
w puszkach, potrawy i produkty na bazie mleka, nabiału, przetworzone i spreparowane orzechy, suszone zioła, suszone produkty
spożywcze oraz mieszanki z tych produktów, suszone orzechy, 30
przyprawy spożywcze, artykuły spożywcze ze zbóż, lody spożywcze,
produkty żywnościowe z ryżu, mąka i produkty zbożowe, przekąski
wytwarzane z produktów zbożowych, żywność na bazie mąki, chleb,
kawa, herbata, zagęszczacze, mrożone desery, budynie, wyroby cukierniczo-piekarnicze, ciasto na pizze, pizze, przyprawy, czekolada,
gofry, napoje na bazie czekolady, kanapki, miód, makarony, sosy
do mięsa, sosy do deserów, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, kasze
spożywcze, produkty na bazie mąki, ryż, słodycze, sosy do potraw,
batony spożywcze na bazie zbóż, przetwory spożywcze na bazie ziaren, napoje kawowe, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kawy,
przekąski zbożowe, przekąski sezamowe, chrupki serowe, chrupki kukurydziane, chrupki zbożowe, przekąski wykonane z ryżu, przekąski
wytwarzane z muesli, desery lodowe, desery z muesli, batony czekoladowe, sos serowy, chrupki, krakersy, kluski i pierogi, gotowe potrawy na bazie makaronu, zbożowe artykuły śniadaniowe, ciasta, ciastka, ciasteczka, pizze mrożone, wyroby cukiernicze mrożone, burgery
bezmięsne, musztarda, majonez, ketchup, 31 świeże warzywa, świeże
owoce, świeże grzyby, zboża, migdały, świeże nasiona, świeże oliwki,
świeże orzechy, świeże ryby, ryż nieprzetworzony, zioła ogrodowe
świeże, nieprzetworzone zboża, otręby zbożowe, 39 pakowanie produktów spożywczych, konfekcjonowanie produktów spożywczych.

(111) 328879
(220) 2016 05 09
(210) 456103
(151) 2020 02 03
(441) 2016 06 20
(732) MIELIŃSKI WOJCIECH IKOR P.H.U., Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IKOR
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki na noc, preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki brązująco-opalizujące, lakiery do paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty do pielęgnacji włosów, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 41 szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 44 usługi kosmetyczne,
usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi wizażystów.
(111) 328880
(220) 2016 05 30
(210) 457120
(151) 2020 02 18
(441) 2016 07 04
(732)	ADAMA AGAN LTD., Ashdod (IL)
(540) (znak słowny)
(540)	LUMER
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 328881
(220) 2016 06 16
(151) 2020 02 04
(441) 2016 09 26
(732) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SONDA Vita
(540)

(210) 457905

(591) biały, czarny, czerwony, srebrny, zielony
(531) 05.03.14, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 funkcjonalne soki i napoje owocowe, warzywne i warzywno-owocowe o działaniu leczniczym, produkty wspomagające leczenie,
podnoszące odporność organizmu i wzbogacające organizm w nie-
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zbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczna żywność i napoje do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i smakowe,
napoje musujące, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, soki,
nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne, wielowarzywne
i warzywno-owocowe, przecierowe soki i napoje owocowe, warzywne
i warzywno-owocowe, soki i napoje owocowe, warzywne i warzywno-owocowe z dodatkiem mikro-i/lub makroelementów i/lub witamin,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje instant zawarte
w tej klasie, proszki i pastylki do wytwarzania napojów musujących.

(111) 328882
(220) 2016 07 11
(210) 458965
(151) 2020 02 13
(441) 2016 08 16
(732) RUSIN-LIS KINGA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pat&Rub linia OTULAJĄCA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kosmetyki do ciała,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do włosów, kosmetyki upiększające,
kosmetyki do kąpieli, kosmetyki pod prysznic, kosmetyki do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki na bazie naturalnych składników,
kosmetyki naturalne, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w formie
płynów, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie koncentratów, kosmetyki w formie granulek, kosmetyki w formie soli, kosmetyki w formie pianek, kosmetyki w formie kremów, kosmetyki
w formie olejków, kosmetyki mineralne, preparaty do pielęgnacji
ciała, mydła, środki perfumeryjne, ekstrakty perfum, perfumy, wody
toaletowe, wody po goleniu, kremy do golenia, pianki do golenia,
płyny po goleniu, olejki eteryczne, olejki aromatyczne, olejki do kąpieli, olejki do pielęgnacji ciała, olejki do celów kosmetycznych, płyny
do pielęgnacji włosów, antyperspiranty (przybory toaletowe), dezodoranty, balsamy, balsamy do ciała, balsamy do włosów, balsamy
do rąk, bawełniane płatki kosmetyczne, bibułki do twarzy, bazy pod
makijaż, błyszczyki do ust, ołówki do brwi, cienie do powiek, eyelinery, fluidy, podkłady, pudry, korektory do twarzy, kosmetyki do oczu,
pomadki do ust, chusteczki kosmetyczne, emulsje do ciała, emulsje
do depilacji, emulsje do twarzy, farby do włosów, kosmetyczne płyny
do włosów, henna do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, kremy do skóry, kremy do twarzy, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy dermatologiczne (inne niż
lecznicze), kremy na bazie naturalnych składników, kremy do ciała,
kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy
ochronne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy ujędrniające, lakiery do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery
do włosów, maści do celów kosmetycznych, maseczki do skóry, maseczki kosmetyczne, maseczki do ciała, maseczki do włosów, masła
do celów kosmetycznych, masło do ciała, mleczka kosmetyczne,
mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka do ciała, mleczka do twarzy,
mleczka do kąpieli, mleczka do demakijażu, mus do pielęgnacji ciała, mydła lecznicze, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła
do ciała, koncentraty do kąpieli, pianki do kąpieli, sole do kąpieli,
środki do czyszczenia zębów, pasty, proszki, płyny do zębów, środki
do higieny jamy ustnej, odżywki do celów kosmetycznych, odżywki
do ciała, odżywki do włosów, odżywki do paznokci, peelingi, pianki
do celów kosmetycznych, płyny do celów kosmetycznych, preparaty
do depilacji i golenia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do prania, preparaty
do włosów, serum do celów kosmetycznych, środki perfumeryjne
i zapachowe, środki zapachowe do celów domowych, szampony, talk
do ciała, toniki do celów kosmetycznych, wosk do celów kosmetycznych, 5 kosmetyki lecznicze, balsamy do celów leczniczych, ekstrakty
roślinne i ziołowe do celów leczniczych, emulsje, kremy, płyny, balsamy zawierające substancje lecznicze, naturalne środki lecznicze,
kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy ziołowe
do celów medycznych, balsamy lecznicze do skóry, lecznicze kremy
do ciała, lecznicze kremy do włosów, lecznicze olejki do ciała, lecznicze oliwki do ciała, lecznicze płyny do ciała, lecznicze płyny do włosów, lecznicze peelingi do ciała, lecznicze preparaty do ciała, maści
lecznicze, preparaty i artykuły higieniczne, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, za pośrednictwem światowych sieci informatycznych, za pośrednictwem systemu telezakupów, sprzedaż wykorzystująca zamówienie korespondencyjne produktów perfumeryjnych, drogeryjnych
i kosmetycznych, w tym produktów kosmetycznych o charakterze
leczniczym i produktów kosmetycznych do makijażu, usługi związa-
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ne ze sprzedażą detaliczną, hurtową oraz przez Internet produktów
perfumeryjnych, drogeryjnych i kosmetycznych, reklama, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania i analizy rynku, marketing,
kolportaż próbek, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw dla celów handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
korespondencyjna, reklama prasowa, telemarketing, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ulotek, prospektów, druków i próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej.

(111) 328883
(220) 2016 07 11
(210) 458966
(151) 2020 02 27
(441) 2016 08 16
(732) RUSIN-LIS KINGA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pat&Rub linia ORZEŹWIAJĄCA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kosmetyki do ciała, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do włosów, kosmetyki upiększające, kosmetyki do kąpieli, kosmetyki pod prysznic, kosmetyki do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki na bazie naturalnych składników, kosmetyki
naturalne, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w formie płynów, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie koncentratów, kosmetyki
w formie granulek, kosmetyki w formie soli, kosmetyki w formie pianek,
kosmetyki w formie kremów, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki
mineralne, preparaty do pielęgnacji ciała, mydła, środki perfumeryjne,
ekstrakty perfum, perfumy, wody toaletowe, wody po goleniu, kremy
do golenia, pianki do golenia, płyny po goleniu, olejki eteryczne, olejki
aromatyczne, olejki do kąpieli, olejki do pielęgnacji ciała, olejki do celów
kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, antyperspiranty (przybory toaletowe), dezodoranty, balsamy, balsamy do ciała, balsamy do włosów, balsamy do rąk, bawełniane płatki kosmetyczne, bibułki do twarzy,
bazy pod makijaż, błyszczyki do ust, ołówki do brwi, cienie do powiek,
eyelinery, fluidy, podkłady, pudry, korektory do twarzy, kosmetyki
do oczu, pomadki do ust, chusteczki kosmetyczne, emulsje do ciała,
emulsje do depilacji, emulsje do twarzy, farby do włosów, kosmetyczne
płyny do włosów, henna do celów kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, kremy do skóry, kremy do twarzy, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy dermatologiczne (inne niż lecznicze), kremy na bazie naturalnych składników, kremy do ciała, kremy
do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy ochronne,
kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy ujędrniające, lakiery do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do włosów, maści do celów kosmetycznych, maseczki do skóry, maseczki kosmetyczne, maseczki do ciała, maseczki do włosów, masła do celów kosmetycznych, masło
do ciała, mleczka kosmetyczne, mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka
do ciała, mleczka do twarzy, mleczka do kąpieli, mleczka do demakijażu,
mus do pielęgnacji ciała, mydła lecznicze, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła do ciała, koncentraty do kąpieli, pianki do kąpieli, sole
do kąpieli, środki do czyszczenia zębów, pasty, proszki, płyny do zębów,
środki do higieny jamy ustnej, odżywki do celów kosmetycznych, odżywki do ciała, odżywki do włosów, odżywki do paznokci, peelingi, pianki do celów kosmetycznych, płyny do celów kosmetycznych, preparaty
do depilacji i golenia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do prania, preparaty do włosów, serum do celów kosmetycznych, środki perfumeryjne i zapachowe,
środki zapachowe do celów domowych, szampony, talk do ciała, toniki
do celów kosmetycznych, wosk do celów kosmetycznych, 5 kosmetyki
lecznicze, balsamy do celów leczniczych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, emulsje, kremy, płyny, balsamy zawierające substancje lecznicze, naturalne środki lecznicze, kremy lecznicze, kremy
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy ziołowe do celów medycznych,
balsamy lecznicze do skóry, lecznicze kremy do ciała, lecznicze kremy
do włosów, lecznicze olejki do ciała, lecznicze oliwki do ciała, lecznicze
płyny do ciała, lecznicze płyny do włosów, lecznicze peelingi do ciała,
lecznicze preparaty do ciała, maści lecznicze, preparaty i artykuły higieniczne, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, za pośrednictwem światowych sieci informatycznych, za pośrednictwem systemu telezakupów,
sprzedaż wykorzystująca zamówienie korespondencyjne produktów
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perfumeryjnych, drogeryjnych i kosmetycznych, w tym produktów
kosmetycznych o charakterze leczniczym i produktów kosmetycznych
do makijażu, usługi związane ze sprzedażą detaliczną, hurtową oraz
przez Internet produktów perfumeryjnych, drogeryjnych i kosmetycznych, reklama, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania
i analizy rynku, marketing, kolportaż próbek, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw dla
celów handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama korespondencyjna, reklama prasowa, telemarketing, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ulotek, prospektów, druków
i próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej.

(111) 328884
(220) 2016 09 01
(210) 461021
(151) 2020 02 04
(441) 2016 10 24
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kraft
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 płyn do mycia naczyń, mydło w płynie do mycia naczyń.
(111) 328885
(220) 2017 03 28
(210) 469609
(151) 2020 02 13
(441) 2017 06 26
(732) MIELIŃSKI WOJCIECH IKOR P.H.U., Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IKOR PURE COLORS
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki na noc, preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki brązująco-opalizujące, lakiery do paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty do pielęgnacji włosów, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 41 szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 44 usługi kosmetyczne,
usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi wizażystów.
(111) 328886
(220) 2014 04 16 K
(210) 473101
(151) 2019 10 03
(441) 2018 10 29
(732)	New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG, Kiel (DE)
(540) (znak słowny)
(540) CENSORED
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała i urody, mydła, produkty
perfumeryjne, perfumy, woda perfumowana, woda toaletowa, dezodoranty, olejki eteryczne, płyny do włosów, szampony i produkty
do pielęgnacji włosów, kosmetyki, kremy do skóry, balsamy do celów kosmetycznych, preparaty do golenia i produkty do pielęgnacji
po goleniu, środki do czyszczenia zębów, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, pomadki do ust, waciki do celów kosmetycznych, lakiery
do paznokci, kosmetyki do makijażu.
(111) 328887
(220) 2017 10 03
(210) 477203
(151) 2020 02 18
(441) 2017 11 20
(732)	ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ABSTRA

(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży, urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy
radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, gry komputerowe, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe
do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały na laptopy,
etui na telefony komórkowe, 16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze,
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, albumy,
kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, drukowane wzory na odzież, nalepki na zderzaki
samochodowe, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 18 skóra i imitacja skóry, bagaże
i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie
i nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, 35 reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków,
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy,
publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż
następujących towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych i biurowych,
z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii i toreb z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy,
dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych, drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami, notesów,
zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów ze skóry i imitacji
skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt,
odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych,
sprzętu do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz
innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów,
napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów dekoracyjnych, pokrowców
i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line,
usługi studiów filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów
wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań,
usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
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i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, internetu,
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki,
video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www
poprzez internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism,
gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci
internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali.

(111) 328888
(220) 2017 10 03
(210) 477205
(151) 2020 02 18
(441) 2017 11 20
(732)	ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ABSTRA
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży, urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy
radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy
komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały na laptopy, etui na telefony komórkowe, 16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły
piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, albumy, kalendarze,
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne,
drukowane wzory na odzież, nalepki na zderzaki samochodowe, karty
bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane
zaproszenia, 18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia,
plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 28 gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe,
ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni
wielobranżowej poprzez sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla
artystów i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
arkuszy, folii i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych, drukowanych wzorów na odzież,
nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek
z życzeniami, notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków,
parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań
dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób
choinkowych, sprzętu do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych
i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów
komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, usługi
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merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów
on-line, usługi studiów filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia
nagrań, usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, internetu,
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki,
video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www
poprzez internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism,
gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci
internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali.

(111) 328889
(220) 2018 04 20
(210) 485110
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) ZIELEŃ MIEJSKA WE WŁOCŁAWKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ,,Zieleń Miejska we Włocławku’’
(510), (511) 45 doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby, udostępnianie miejsc grobowych lub kostnic, usługi pogrzebowe,
wsparcie w żałobie.
(111) 328890
(220) 2018 06 19
(210) 487268
(151) 2020 02 04
(441) 2018 08 20
(732) KONIECZNY ARTUR ARTEX HOME, Swarzędz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) artex HOME
(540)

(591) szary, fioletowy
(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 24 tkaniny do tapicerki, tkaniny tekstylne w belach do produkcji mebli tapicerowanych, materiały do tapicerki, tkaniny do produkcji mebli, tkaniny jedwabne do mebli, materiały tkane do mebli,
mieszane materiały tekstylne, nietkane materiały tekstylne, tekstylia
do dekoracji wnętrz, materiały tekstylne nietkane, elastyczne tkane materiały tekstylne, tkaniny tekstylne w belach, tekstylia do wyposażenia
domu, syntetyczne tekstylia sprzedawane w belach, materiały tekstylne
w belach do umeblowania, dekoracyjne tkaniny ścienne [z materiałów
tekstylnych], tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów tekstylnych, tekstylia odporne na wodę, ale przepuszczające wilgoć, tkaniny tekstylne
do użytku w produkcji mebli, dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów
tekstylnych robione ręcznie, elastyczne materiały tkane, powlekane
tkane materiały tekstylne, materiały na poszewki na poduszki, tkaniny
będące materiałami w belach, materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz], materiały tekstylne w belach do produkcji poszewek na poduszki, tkaniny do produkcji mebli ogrodowych, pokrowce ochronne na siedzenia mebli, pokrycia na meble z tkanin, tekstylne
pokrowce ochronne na meble, narzuty ochronne na meble ogrodowe,
ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, narzuty ochronne
na meble z materiałów tekstylnych, welur do mebli, tkaniny z włókien
do produkcji zewnętrznych okryć na meble, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z: tkaniny do tapicerki, tkaniny tekstylne
w belach do produkcji mebli tapicerowanych, materiały do tapicerki,
tkaniny do produkcji mebli, tkaniny jedwabne do mebli, materiały tkane
do mebli, mieszane materiały tekstylne, nietkane materiały tekstylne,
tekstylia do dekoracji wnętrz, materiały tekstylne nietkane, elastyczne
tkane materiały tekstylne, tkaniny tekstylne w belach, tekstylia do wyposażenia domu, syntetyczne tekstylia sprzedawane w belach, mate-
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riały tekstylne w belach do umeblowania, dekoracyjne tkaniny ścienne
[z materiałów tekstylnych], tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów tekstylnych, tekstylia odporne na wodę, ale przepuszczające wilgoć, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji mebli, dekoracyjne tkaniny ścienne
z materiałów tekstylnych robione ręcznie, elastyczne materiały tkane,
powlekane tkane materiały tekstylne, materiały na poszewki na poduszki, tkaniny będące materiałami w belach, materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz], materiały tekstylne w belach do produkcji poszewek na poduszki, tkaniny do produkcji mebli ogrodowych,
pokrowce ochronne na siedzenia mebli, pokrycia na meble z tkanin,
tekstylne pokrowce ochronne na meble, narzuty ochronne na meble
ogrodowe, ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, narzuty
ochronne na meble z materiałów tekstylnych, welur do mebli, tkaniny
z włókien do produkcji zewnętrznych okryć na meble.

organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 328891
(220) 2018 09 07
(210) 490335
(151) 2020 02 18
(441) 2018 12 27
(732) JABŁONOWSKI ŁUKASZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RAJSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe.

(111) 328893
(220) 2018 10 30
(210) 492197
(151) 2020 01 31
(441) 2019 02 25
(732) KT-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Psarskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LEHMANN BBQ
(510), (511) 4 paliwo do grilla, podpałki do grilla, brykiety do grilla,
płynne rozpałki do grilla, paliwo do grilla z wiórów drzewnych, 11
grill, grille gazowe, urządzenia do grillowania, grille na węgiel drzewny, brykiety ceramiczne do grilli [niepalne], zapalarki do grilla, parasole grzewcze, parasole gazowe, 21 szczotki do czyszczenia grillów,
skrobaki do grilla [artykuły czyszczące], rękawice do grilla, widelce
do grilla, szczypce do grilla, deski drewniane do grillowania, kuchenne przybory używane przy grillach domowych, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna towarów w związku z grillami, parasolami grzewczymi
i gazowymi oraz akcesoriami do grilla za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(111) 328892
(220) 2018 09 28
(210) 491088
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIADOMOŚCI HANDLOWE KONGRES ALKOHOLE i NAPOJE
(540)

(111) 328894
(220) 2018 10 30
(210) 492199
(151) 2020 01 31
(441) 2019 02 25
(732) KT-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Psarskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMARNIK
(540)

(591) czarny, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,

(531) 03.13.07, 27.05.01
(510), (511) 5 środki odstraszające owady, środki wabiące owady,
środki owadobójcze, 11 lampy elektryczne, lampy jako urządzenia
oświetleniowe, lampy owadobójcze, lampy odstraszające owady,
rury oświetleniowe będące częściami urządzeń zabijających owady,
19 ekrany i siatki przeciw owadom, nie z metalu, moskitiery niemetalowe, 21 elektryczne pułapki na owady, nieelektryczne pułapki
na owady, elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania owadów,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku z lampami
oświetleniowymi, lampami owadobójczymi i urządzeniami do wabienia i zabijania owadów, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 328895
(220) 2018 10 30
(210) 492201
(151) 2020 01 31
(441) 2019 02 25
(732) KT-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Psarskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LEHMANN POLSKA
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 4 paliwo do grilla, podpałki do grilla, brykiety do grilla, płynne rozpałki do grilla, paliwo do grilla z wiórów drzewnych, 11 grill, grille
gazowe, urządzenia do grillowania, grille na węgiel drzewny, brykiety
ceramiczne do grilli [niepalne], zapalarki do grilla, parasole grzewcze, parasole gazowe, 21 szczotki do czyszczenia grillów, skrobaki do grilla [artykuły czyszczące], rękawice do grilla, widelce do grilla, szczypce do grilla,
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deski drewniane do grillowania, kuchenne przybory używane przy grillach domowych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku
z grillami, parasolami grzewczymi i gazowymi oraz akcesoriami do grilla
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(111) 328896
(220) 2018 10 30
(210) 492203
(151) 2020 01 31
(441) 2019 02 25
(732) KT-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Psarskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOMARNIK
(510), (511) 5 środki odstraszające owady, środki wabiące owady,
środki owadobójcze, 11 lampy elektryczne, lampy jako urządzenia
oświetleniowe, lampy owadobójcze, lampy odstraszające owady,
rury oświetleniowe będące częściami urządzeń zabijających owady,
19 ekrany i siatki przeciw owadom, nie z metalu, moskitiery niemetalowe, 21 elektryczne pułapki na owady, nieelektryczne pułapki
na owady, elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania owadów,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku z lampami
oświetleniowymi, lampami owadobójczymi i urządzeniami do wabienia i zabijania owadów, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 328897
(220) 2018 11 09
(210) 492552
(151) 2020 01 30
(441) 2018 12 17
(732)	Lorenz Snack-World Holding GmbH, Hannover (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lorenz MONSTER MUNCH Original
(540)

(591) granatowy, czerwony, zielony, niebieski, biały, beżowy
(531) 04.05.05, 04.05.21, 08.07.08, 19.03.03, 19.03.05, 25.07.25, 26.04.03,
26.04.06, 26.04.18, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.02,
27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytłaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, przekąski ziemniaczane,
suszone owoce, przekąski na bazie owoców, 30 przekąski zbożowe wytłaczane, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski pszenne, przekąski kukurydziane, pikantne krakersy, przekąski w formie precla.
(111) 328898
(220) 2018 11 16
(151) 2020 02 12
(441) 2019 02 25
(732) WALMARK a.s., Třinec (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wavita Żyj zdrowiej
(540)

(210) 492744

(591) czerwony, żółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
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olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kosmetyki, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, olejki do masażu, maści do celów kosmetycznych, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, chusteczki
nasączane preparatami kosmetycznymi, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, nielecznicze produkty toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, kosmetyki do użytku osobistego,
preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, aromaty, olejki naturalne do celów
kosmetycznych, naturalne olejki do celów oczyszczających, olejki
mineralne [kosmetyki], olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, esencje eteryczne, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki
do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do włosów,
kosmetyki medyczne, 5 produkty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne z wyjątkiem wszelkiego rodzaju suplementów diety, syropy
lecznicze, wyciągi z ziół leczniczych, herbata ziołowa, zioła lecznicze, balsamy i kremy oraz maści do celów medycznych, preparaty
chemiczne do celów medycznych z wyjątkiem wszelkiego rodzaju
suplementów diety, olejki lecznicze, tłuszcze do celów medycznych,
plastry, materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych, sole
lecznicze, nalewki do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze,
produkty higieniczne dla kobiet, preparaty i artykuły higieniczne,
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne z wyjątkiem wszelkiego rodzaju suplementów diety, preparaty i artykuły dentystyczne,
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania ust, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty do neutralizacji zapachów, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, wchłaniające
artykuły higieniczne, odzież sanitarna, podpaski dla osób cierpiących
na inkontynencję, preparaty diagnostyczne, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze z wyjątkiem wszelkiego rodzaju suplementów diety,
preparaty do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole do kąpieli do celów medycznych, wody mineralne do celów
medycznych, bransoletki przeciwreumatyczne, bransolety do celów
medycznych, nasączone chusteczki lecznicze, bandaże przylepne,
plastry lecznicze, materiały opatrunkowe, medyczne, taśmy na żylaki,
wata higroskopijna, waciki do użytku medycznego, nasączone waciki
lecznicze, leki ziołowe z wyjątkiem wszelkiego rodzaju suplementów
diety, napoje ziołowe do użytku leczniczego z wyjątkiem wszelkiego
rodzaju suplementów diety, mieszanki ziołowe do użytku medycznego z wyjątkiem wszelkiego rodzaju suplementów diety, herbata
lecznicza, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, płyny medyczne do skóry,
maści lecznicze, kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego,
kremy do wzmacniania orgazmu, kremy uśmierzające ból, kremy
do rąk do celów medycznych, leczniczy spray do jamy ustnej, preparaty oftalmologiczne, okłady z wyjątkiem wszelkiego rodzaju suplementów diety, guma do żucia do celów medycznych, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania, wyroby medyczne służące do eliminowania lub
łagodzenia wzdęć w przewodzie pokarmowym, wyroby medyczne
służące do łączenia pęcherzyków gazu, a tym samym łatwiejszej absorpcji lub eliminacji pęcherzyków gazu z przewodu pokarmowego,
wyroby medyczne o właściwościach przeciwpieniących, wyroby medyczne do leczenia wzdęć w przewodzie pokarmowym, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, bandaże usztywniające na stawy,
pasy do celów ortopedycznych, urządzenia do masażu, urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, aparaty do ochrony słuchu,
artykuły do karmienia i smoczki, artykuły antykoncepcyjne, urządzenia do obrazowania medycznego, urządzenia, narzędzia i przybory
chirurgiczne i do leczenia ran, maski z wyposażeniem do sztucznego
oddychania, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, sztuczne
organy i implanty, aparaty słuchowe, protezy dentystyczne, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(111) 328899
(220) 2018 12 03
(151) 2020 01 24
(441) 2019 03 04
(732) Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GŁODniaKi

(210) 493342
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(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja
ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, ryby, owoce morza i mięczaki,
pasty rybne i z owoców morza, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania
z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, mleko kokosowe do celów kulinarnych, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze,
sól, przyprawy i dodatki smakowe, kapary, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy [przyprawy],
sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty, pesto, zboża, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe,
owsianka i grysik, czekolada, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, desery gotowe,
nugat, chałwa, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia
oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy
i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, świeże nasiona roślin
strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje na bazie orzechów i soi.
(111) 328900
(220) 2018 12 03
(210) 493357
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 14
(732) P247 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Publico24
(540)

(591) biały, szary, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 20.05.07, 20.05.11
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do pobrania, książki dźwiękowe, książki audio, książki elektroniczne do pobrania z dziedziny nauki gry w golfa, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane
na płytach, książki zapisane na taśmach, książki w formacie cyfrowym do pobierania z internetu, publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe [programy], interaktywne oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie
do przetwarzania danych do przetwarzania tekstu, oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, 16 gazety
codzienne, gazety, broszury, czasopisma branżowe, czasopisma dla
pasażerów linii lotniczych, czasopisma fachowe, czasopisma komputerowe, czasopisma muzyczne, czasopisma o tematyce ogólnej,
czasopisma [periodyki], czasopisma prawnicze, czasopisma z plakatami, dzienniki, książki, periodyki, periodyki [czasopisma], periodyki
drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, roczniki
[publikacje drukowane], 35 prenumerata gazet [dla osób trzecich],

administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], marketing,
reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie,
reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, prezentacja oferty handlowej w internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w internecie, elektroniczne usługi biblioteczne mające
na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji
archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja książek i czasopism
elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja multimedialna
materiałów drukowanych, publikacje multimedialne, publikowania
broszur, publikowanie, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych,
publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w internecie, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny,
publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów z dziedziny
szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie druków w formie elektronicznej w internecie,
publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych,
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet, periodyków,
katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów w internecie, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie
on-line, publikowanie książek, czasopism, publikowanie tekstów,
publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej,
innych niż do celów reklamowych, udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, udostępnianie on-line czasopism o tematyce
ogólnej nie do pobrania, udostępnianie on-line komiksów i powieści
graficznych nie do pobrania, udostępnianie online recenzji książek,
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji
elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji on-line,
usługi w zakresie publikacji biuletynów, usługi w zakresie publikacji
książek, usługi w zakresie publikacji przewodników, usługi w zakresie publikowania online, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, usługi
z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, tworzenie programów komputerowych do przetwarzania danych, opracowywanie i tworzenie
komputerowych programów przetwarzania danych, platforma jako
usługa [PaaS], hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 328901
(220) 2019 01 07
(210) 494497
(151) 2019 10 08
(441) 2019 02 25
(732) KAMIŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) We Love Nails & Beauty
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi solarium, usługi pedicure,
usługi manicure i pedicure, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi
terapeutyczne dla twarzy, nakładanie produktów kosmetycznych
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na twarz, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, analiza kosmetyczna, depilacja
woskiem, usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych,
manicure, usługi wizażystów, salony piękności, świadczenie usług
przez salony piękności, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi
solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania brwi, usługi farbowania brwi, usługi tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody,
pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi salonów oferujących opalanie natryskowe,
usługi sztucznego opalania, fryzjerstwo, salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.

(111) 328902
(220) 2019 01 16
(210) 494844
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) OLEK ILONA AGNIESZKA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OrganicHouse DAKTYNELLA Krem daktylowy ŚWIEŻE
DAKTYLE Z KOKOSEM CLASSIC
(540)

(531) 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.13, 27.05.15,
27.05.17, 27.05.24, 05.03.13, 09.01.07, 24.17.02
(510), (511) 29 przetworzone daktyle i kokos.
(111) 328903
(220) 2019 01 17
(210) 494883
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) Tweed Inc., Smiths Falls (CA)
(540) (znak słowny)
(540)	EQ
(510), (511) 5 marihuana lecznicza, lecznicze konopie siewne i ich pochodne, marihuana lecznicza, lecznicze konopie siewne, lecznicze
oleje konopi siewnych i ich pochodne, lecznicze ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, mianowicie lecznicze ekstrakty z konopi siewnych i z marihuany, ziołowe preparaty lecznicze, mianowicie preparaty
z marihuany, zawierające suszone kwiaty oraz pochodne marihuany,
które mogą być legalnie produkowane, mianowicie płyny, oleje, spreje
do jamy ustnej, kapsułki, napoje na bazie konopi siewnych do celów
medycznych i zdrowotnych, produkty do podawania marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych mianowicie spreje do jamy ustnej,
kapsułki żelowe i plastry transdermalne, suplementy diety na bazie
konopi służące poprawie zdrowia ogólnego i samopoczucia, sproszkowane białko na bazie konopi, białko i błonnik w proszku na bazie
konopi, batony na bazie konopi, zastępujące posiłki, napoje na bazie
konopi do celów medycznych i zdrowotnych, produkty i substancje
farmaceutyczne, preparaty do znieczulenia miejscowego, systemy podawania leków do stosowania miejscowego, mianowicie pianki, żele,
kremy, spreje, balsamy i maści, które działają jako baza i przygotowują
skórę do przyjęcia preparatów leczniczych, które są wchłaniane przez
skórę do układu krwionośnego, środki przeciwbólowe, antybiotyki,
25 ubrania codzienne, odzież elegancka, T-shirty, koszule, bluzy, bluzy
z kapturami, podkoszulki, kurtki, fartuchy laboratoryjne, nakrycia głowy, a mianowicie kapelusze, czapki, daszki i toczki, sukienki, spódnice,
spodnie dresowe, spodnie, bielizna, szaliki, paski, rękawiczki, 34 marihuana, konopie siewne i jej pochodne, pochodne marihuany i konopi
siewnych, konopie siewne w kapsułkach, konopie siewne w spreju,
ekstrakty z marihuany, mianowicie haszysz, żywice i oleje, produkty
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z konopi, mianowicie oleje, maści, koncentraty past i nalewki zawierające kanabinoidy, konopie indyjskie, wszystkie wyżej wymienione
towary do palenia, wapowania lub celów rekreacyjnych, nebulizatory,
urządzenia rozpylające, waporyzatory doustne, wszystkie wyżej wymienione towary do palenia, lub celów rekreacyjnych, przybory dla
palaczy, mianowicie fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory,
urządzenia rozpylające, waporyzatory doustne, 35 rozwój działalności
gospodarczych, zarządzanie nimi i prowadzenie ich w branży opieki
zdrowotnej, w branży marihuany medycznej i w branży zaawansowanych technologii, porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą,
planowanie działalności gospodarczej, marketing, mianowicie marketing bezpośredni w zakresie towarów i usług innych osób, usługi
marketingowe w zakresie organizowania dystrybucji produktów innych osób oraz marketing cyfrowy w zakresie towarów i usług innych
osób za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej,
aplikacji i sieci społecznościowych, usługi konsultacyjne i doradcze
dotyczące marihuany i konopi siewnych, sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej i leczniczych konopi siewnych, olejków z konopi
siewnych i ich pochodnych, sprzedaż konopi siewnych, marihuany
i ich pochodnych, sprzedaż produktów i akcesoriów z marihuany, konopi indyjskich, konopi siewnych, produktów spożywczych, napojów,
preparatów do higieny osobistej, preparatów do pielęgnacji skóry,
odzieży i akcesoriów odzieżowych, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, druków i akcesoriów dla palaczy, marketing marihuany leczniczej poprzez zarządzanie programami pomocy
cenowej, sprzedaż i dystrybucję marihuany leczniczej oraz zapewnianie programów pomocy cenowej w dziedzinie marihuany leczniczej,
sprzedaż i dystrybucja marihuany leczniczej i konopi leczniczych oraz
sprzętu i produktów do podawania marihuany leczniczej i konopi
leczniczych takich jak fajki ręczne, fajki wodne, nargile, nebulizatory,
urządzenia rozpylające, waporyzatory doustne, spreje do jamy ustnej,
kapsułki żelowe, płyny, balsamy, olejki i kremy nasączane konopiami
siewnymi i plastry transdermalne nasączane konopiami siewnymi,
sprzedaż nebulizatorów, urządzeń rozpylających, sprejów do jamy
ustnej, kapsułek żelowych, płynów, balsamów, olejków i kremów nasączanych konopiami siewnymi i plastrów transdermalnych do podawania leków oraz waporyzatorów do celów medycznych i produkcji,
sprzedaż produktów i akcesoriów dla palaczy, mianowicie fajek, fajek
elektronicznych, fajek ręcznych, fajek wodnych, nargili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karteczek do młynków, wag do ziół,
zapalniczek, zapałek, popielniczek, bibułek papierosowych, maszyn
do robienia papierosów, cygarniczek, 41 udostępnianie edukacyjnej
strony internetowej dostarczającej informacji dotyczących marihuany
leczniczej, marihuany i konopi siewnych, udostępnianie strony internetowej zawierającej oceny, recenzje i opinie dotyczące marihuany
i produktów marihuany leczniczej, wskazań i skutków poszczególnych
odmian marihuany, zalet stosowania marihuany leczniczej, marihuany,
konopi siewnych i badań związanych z konopiami siewnymi i z marihuaną, usługi edukacyjne i usługi edukacyjne dla pacjentów, mianowicie dostarczanie materiałów audio, wizualnych i drukowanych, seminariów, warsztatów, zajęć i szkoleń dotyczących marihuany leczniczej,
marihuany, konopi siewnych i olejów z konopi, pokazy edukacyjne
dotyczące uprawy roślin, warsztaty i seminaria na temat ogrodnictwa.

(111) 328904
(220) 2019 01 22
(210) 495059
(151) 2020 02 20
(441) 2019 10 28
(732) SKÓRSKI RAFAŁ SKOORPRESS MEDIA & PUBLISHING,
Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gourmet
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 11.01.01, 11.01.05
(510), (511) 16 czasopisma branżowe, 35 reklama w czasopismach,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, usługi reklamowe, udostępnianie powierzchni reklamowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, publikowanie materiałów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, publikacja treści
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reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja próbek reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, 41 publikacja czasopism, wydawanie czasopism, publikowanie
czasopism, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie
czasopism elektronicznych, publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line,
organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia, szkolenie
i instruktaż, podyplomowe kursy szkoleniowe, organizowanie kursów
szkoleniowych, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia dla dorosłych.

(111) 328905
(220) 2019 01 23
(210) 495133
(151) 2020 02 20
(441) 2019 10 28
(732) TRONINA-BŁAŻEJ KAJA DEFTAR, Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEFTAR
(510), (511) 8 bagnety, bagnety [miecze], broń biała, broń biała
[boczna], broń sieczna i obuchowa, maczety, noże, nożyce, noże
wędkarskie, noże myśliwskie, ostrza [broń], ostrza do noży, ostrza
[narzędzia ręczne], scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, scyzoryki, siekiery, sierpy [narzędzia obsługiwane ręcznie], sztylety,
tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], tasaki do siekania mięsa [ręczne],
tasaki [noże], toporki, toporki [narzędzia ręczne], 28 broń zabawkowa, kręgle, maszyny i urządzenia do kręgli, modele będące zabawkami, pneumatyczne pistolety [zabawki], tarcze elektroniczne, tarcze
łucznicze, tarcze strzelnicze, tarcze strzelnicze do broni palnej, tarcze
treningowe do sztuk walki, tarcze strzelnicze do użytku sportowego,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony
internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: bagnety, bagnety [miecze], broń biała,
broń biała [boczna], broń sieczna i obuchowa, maczety, noże, nożyce, noże wędkarskie, noże myśliwskie, ostrza [broń], ostrza do noży,
ostrza [narzędzia ręczne], scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami,
scyzoryki, siekiery, sierpy [narzędzia obsługiwane ręcznie], sztylety,
tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], tasaki do siekania mięsa [ręczne],
tasaki [noże], toporki, toporki [narzędzia ręczne], broń zabawkowa,
kręgle, maszyny i urządzenia do kręgli, modele będące zabawkami,
pneumatyczne pistolety [zabawki] tarcze elektroniczne, tarcze łucznicze, tarcze strzelnicze, tarcze strzelnicze do broni palnej, tarcze
treningowe do sztuk walki, tarcze strzelnicze do użytku sportowego,
marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych
oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: bagnety, bagnety [miecze], broń biała,
broń biała [boczna], broń sieczna i obuchowa, maczety, noże, nożyce, noże wędkarskie, noże myśliwskie, ostrza [broń], ostrza do noży,
ostrza [narzędzia ręczne], scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami,
scyzoryki, siekiery, sierpy [narzędzia obsługiwane ręcznie], sztylety,
tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], tasaki do siekania mięsa [ręczne],
tasaki [noże], toporki, toporki [narzędzia ręczne], broń zabawkowa,
kręgle, maszyny i urządzenia do kręgli, modele będące zabawkami,
pneumatyczne pistolety [zabawki] tarcze elektroniczne, tarcze łucznicze, tarcze strzelnicze, tarcze strzelnicze do broni palnej, tarcze
treningowe do sztuk walki, tarcze strzelnicze do użytku sportowego,
udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
(111) 328906
(220) 2019 01 30
(210) 495379
(151) 2020 01 30
(441) 2019 03 25
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TADAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne z wyłączeniem leków zapobiegających krwotokom po cesarskim cięciu, produkty weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.

(111) 328907
(220) 2019 01 30
(151) 2019 10 09
(441) 2019 06 24
(732)	HÜBNER ELŻBIETA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAJNA BABA nie rdzewieje
(540)

(210) 495393

(591) granatowy, pomarańczowy, czarny
(531) 02.03.17, 02.03.23, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloki, artykuły papiernicze, broszury, czasopisma, periodyki, etykiety z papieru lub kartonu, fotografie wydrukowane, kalendarze, kartki z życzeniami, koperty, artykuły
piśmienne, koperty na butelki z papieru lub kartonu, książki, materiały do rysowania, materiały do pisania, materiały drukowane, materiały
piśmienne, notatniki notesy, okładki, obwoluty artykuły papiernicze,
papier do pisania listowy, papier do zawijania, papier w arkuszach,
artykuły piśmienne, publikacje drukowane, pudełka z papieru lub
kartonu, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania, artykuły papiernicze, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania-zestawy, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, wypełnienie z papieru lub kartonu,
zakładki do książek, zakładki do stron, zawiadomienia, artykuły papiernicze, zeszyty do pisania lub rysowania, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem przyrządów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie,
matryce drukarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 328908
(220) 2019 02 06
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732)	NADEEM ASHFAQ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAUK
(540)

(210) 495678

(591) biały, niebieski, jasnożółty
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 25.01.10, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 29 mięso, przetwory mięsne, wędliny, tłuszcze jadalne
i oleje, ryby i żywność produkowana z ryb, sałatki warzywne i owocowe, surówki, warzywa gotowane, konserwowane, suszone, mrożone,
owoce gotowane, mrożone, konserwowane, galaretki, dżemy, desery jogurtowe, desery owocowe, konfitury, kompoty, chipsy na bazie
warzyw, grzyby konserwowane, zupy, przetworzone owoce morza,
ziemniaki gotowane, suszona soja, soja konserwowana spożywcza,
soja konserwowa do użytku spożywczego, mleko sojowe, masło, masło klarowane, margaryna, chipsy sojowe, burgery sojowe, 30 wyroby
cukiernicze, słodycze, wyroby piekarnicze, mąka, produkty mączne
i zbożowe, herbata, napoje na bazie herbaty, cukier, sól, przyprawy,
ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze spożywcze, chipsy
(produkty zbożowe), sosy (przyprawy), sosy do sałatek i mięsa, desery z muesli, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], muesli, musztarda, majonezy, bułka tarta, ciasta,
gotowe potrawy z ryżu i/lub makaronu, przekąski wykonane z mąki
sojowej, grzanki.
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(111) 328909
(220) 2019 02 14
(210) 495941
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 04
(732) METSÄ TISSUE OYJ, Espoo (FI)
(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) SUPERWYTRZYMAŁA mola Botanic Elégance Styl & elegancja
NOWOŚĆ AIR+ 8 rolek 3 warstwy DELIKATNIE PACHNĄCY łatwe
otwieranie BIAŁY, DELIKATNIE ZDOBIONY, 3-WARSTWOWY PAPIER
TOALETOWY Mola Elégance to wysokiej jakości, biały, 3-warstwowy
papier toaletowy. Jego eleganckie, subtelne zdobienia i delikatny
zapach podkreślą styl Twojej łazienki. Romantic, Botanic czy Oceanicwybierz wzór, który najlepiej podkreślali wystrój łazienki. MOLA
ELÉGANCE-STYL I ELEGANCJA W TWOJEJ ŁAZIENCE WYPRÓBUJ TAKŻE
POZOSTAŁE WARIANTY LINII MOLA ELÉGANCE Oceanic Elégance
Romantic Elégance A CZY ZNASZ JUŻ NOWE RĘCZNIKI PAPIEROWE
MOLA? JEŚLI NIE, KONIECZNIE SPRAWDŹ: GIGA XXL największy ręcznik
Mola KUCHENNE INNOWACJE bezpieczne w kontakcie z żywnością
EXTRA STRONG + 50% super wytrzymałe i wydajne POŁYSK doskonały
do szyb, luster i metalowych powierzchni Metsä www.mola.eu
(540)
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(111) 328911
(220) 2019 02 19
(210) 496113
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) TS BRANDCO INC., Toronto (CA)
(540) (znak słowny)
(540) PAUSE
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 marihuana suszona, suszone
konopie siewne, marihuana i konopie siewne dla celów rekreacyjnych, wszystkie wyżej wymienione towary do palenia, wapowania
lub celów rekreacyjnych, 41 imprezy edukacyjne i rozrywkowe.
(111) 328912
(220) 2019 02 19
(210) 496118
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) TS BRANDCO INC., Toronto (CA)
(540) (znak słowny)
(540)	EASE
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 marihuana suszona, suszone
konopie siewne, marihuana i konopie siewne dla celów rekreacyjnych, wszystkie wyżej wymienione towary do palenia, wapowania
lub celów rekreacyjnych, 41 imprezy edukacyjne i rozrywkowe.
(111) 328913
(220) 2019 02 19
(210) 496125
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) TS BRANDCO INC., Toronto (CA)
(540) (znak słowny)
(540)	EQUALIZE
(510), (511) 5 marihuana medyczna, 34 marihuana suszona, suszone
konopie siewne, marihuana i konopie siewne dla celów rekreacyjnych, wszystkie wyżej wymienione towary do palenia, wapowania
lub celów rekreacyjnych, 41 imprezy edukacyjne i rozrywkowe.

(591) biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony, szary, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 10.05.25, 19.01.11, 05.03.20, 26.01.01,
26.01.16, 26.01.18, 20.05.25
(510), (511) 16 papier, tektura i karton, papier chłonny, papierowe
ręczniki do twarzy, serwetki i chusteczki jednorazowe, serwetki
papierowe, chusteczki, ściereczki do twarzy z papieru, papier toaletowy, papier kuchenny w rolkach, ręczniki papierowe, papierowe
nakrycia [obrusy] stołowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), materiały do pakowania.
(111) 328910
(220) 2019 02 15
(210) 495982
(151) 2019 10 29
(441) 2019 06 24
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYTRYNÓWKA GÓRALSKA POLOWACA
(540)

(591) złoty, czarny, biały
(531) 02.01.09, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.

(111) 328914
(220) 2019 02 25
(210) 496362
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 30
(732) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi
(540)

(591) biały, jasnożółty, żółty, czerwony, czarny
(531) 26.01.05, 26.01.15, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15, 25.01.15, 03.07.03, 09.01.10
(510), (511) 29 mięso i ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, konserwy
mięsne, wyroby wędliniarskie, pasztety, pasztety mięsne, pasztety
mięsne z warzywami i/lub grzybami i/lub przyprawami i/lub ziołami,
smalec, smalec z czosnkiem i/lub warzywami, drób, przetwory z drobiu, wędliny drobiowe, pasztety drobiowe, pasztety drobiowe z warzywami i/lub grzybami i/lub przyprawami i/lub ziołami, dziczyzna,
pasztety z dziczyzny, ryby nieżywe, przetwory z ryb, pasztety rybne,
pasty rybne, jaja, mleko i produkty z mleka, pasty do smarowania
zawierające tłuszcz, odżywcze pasty z roślin strączkowych z dodatkami, smakowe pasty z roślin strączkowych, potrawy składające się
głównie z warzyw, musy warzywne, pasty do smarowania pieczywa, sałatki warzywne, sałatki warzywne z dodatkiem przypraw i/lub
ziół i/lub majonezu, sałatki warzywne z dodatkiem kiełków roślin i/
lub zarodków roślin, sałatki owocowo-warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół, chrupki ziemniaczane, dania gotowe z warzyw, dania gotowe warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw,
mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw,
mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz
i/lub makaronów, mieszanki warzywne z dodatkiem ziemniaków i/
lub ryżu i/lub kasz i/lub makaronów i sosów, mieszanki warzywno-mięsne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaro-
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nów z przyprawami i/lub sosami, zupy i składniki do ich przyrządzania nie ujęte w innych klasach, wyroby garmażeryjne, gotowe lub
wstępnie przygotowane posiłki składające się z mięsa i warzyw, przetwory warzywno-mięsne i mięsne, dania gotowe warzywno-mięsne
i mięsne, w szczególności fasolka po bretońsku, fasolka w sosie pomidorowym, bigos, flaczki, gołąbki w sosie pomidorowym, kiełbasy
i kiełbaski, kiełbaski w sosie pomidorowym, pulpety w sosie pomidorowym, krokiety z mięsem, krokiety z kapustą i grzybami, mrożone
dania gotowe wegetariańskie, galaretki owocowe, bita śmietana, 30
kawa i namiastki kawy, herbata, herbaty owocowe, kakao i wyroby
na bazie kakao, napoje na bazie kakao, czekolada, wyroby czekoladowe, napoje na bazie czekolady, wyroby cukiernicze, słodycze,
cukierki, wyroby piekarnicze, chipsy, płatki kukurydziane, mrożonki
zawarte w tej klasie, lody i desery lodowe, sorbety, mrożone desery,
miód i namiastki miodu, cukier, płatki zbożowe suszone, preparaty
zbożowe, musli, ryż, kasze spożywcze, płatki owsiane, mąka, potrawy na bazie mąki, mrożone wyroby mączne, makarony, pizze, drożdże, proszki do pieczenia, cukier waniliowy, sól, sole przyprawowe,
musztarda, ocet, keczup, majonez, soda oczyszczona, budynie, kisiel,
aromaty do żywności, preparaty aromatyczne, aromaty do ciast, enzymy do ciast, sosy, sosy spożywcze, sosy do sałat, sosy mięsne, przyprawy i mieszanki przyprawowe, pieprz ziołowy, wyroby kulinarne
na bazie mąki takie jak: pyzy drożdżowe, pyzy ziemniaczane, pyzy
ziemniaczane z mięsem, knedle, kluski, kluski leniwe, kluski śląskie,
kopytka, pierogi, pierogi z serem, pierogi z owocami, pierogi z serem
i owocami, pierogi z mięsem, pierogi z mięsem i grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ruskie, naleśniki z serem, naleśniki
z owocami, zioła konserwowane, suszone, gotowane i mrożone.

(111) 328915
(220) 2019 03 04
(210) 496651
(151) 2020 01 23
(441) 2019 10 07
(732) MORDEC JANUSZ MONSTERPRINT, Chorzelów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MONSTERPRINT
(510), (511) 9 maszyny sprzedające automatyczne, neony reklamowe,
szyldy i znaki mechaniczne i/lub świecące, 35 agencje reklamowe,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, komputerowe
zarządzanie plikami, manekiny do celów reklamowych i promowania sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklamy korespondencyjne, radiowe, telewizyjne i prasowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, usługi w zakresie reklamy radiowej, telewizyjnej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
40 barwienie i obróbka tkanin, drukarnie, drukowanie 3D, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie cyfrowe, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, laminowanie, obróbka papieru,
skład fotograficzny, oprawianie dzieł sztuki, introligatorstwo.
(111) 328916
(220) 2019 03 11
(210) 496967
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 28
(732) SENKOWSKI ANDRZEJ POLCAR P.P.H., Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SRLINE Selected Replacement Line
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 7 części do napędów i silników spalinowych-alternatory, chłodnice, tłoki, wkłady filtrów, gaźniki, głowice cylindrowe, korbowody, łożyska, paski napędowe, pasy do prądnic, pierścienie tłokowe, prądnice prądu stałego, rozruszniki, separatory wody, świece
zapłonowe i żarowe, tłumiki wydechu, turbosprężarki, wały korbowe,
wentylatory, wtryskiwacze, rury wydechowe, urządzenia zapłonowe,
zawory, złącza części silników, 12 pojazdy i środki transportu, części
i akcesoria do pojazdów, 35 pomoc biznesowa, zarządzanie i usługi

administracyjne, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analizy biznesowe, badania i usługi informacyjne, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich wielobranżowych towarów mających zastosowanie
w pojazdach jak również do naprawy i obsługi pojazdów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni jak również poprzez pośredników oraz
za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej
wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków
telekomunikacji, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
handlu detalicznego związane z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów samochodowych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług.

(111) 328917
(220) 2019 03 15
(210) 497228
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 07
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) w obiektywie
(540)

(591) biały, czarny, niebieski, szary, fioletowy
(531) 16.03.01, 27.05.01, 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, 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 wy-

Nr 9/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

dawnictw, 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-Iine 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) 328918
(220) 2019 03 15
(210) 497229
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 07
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASA BILETOWA
(540)

(591) ciemnoczerwony, czerwony, biały, czarny, beżowy, brązowy,
niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.09, 29.01.15, 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki,
urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej
telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa
papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne
publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie,
albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania
fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii,
albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne,
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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 telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-Iine 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) 328919
(220) 2019 03 15
(210) 497233
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 07
(732) KOREX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOREX
(510), (511) 19 korek sprasowany, korek aglomerowany do budownictwa.
(111) 328920
(220) 2019 03 18
(210) 497294
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 07
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) W celowniku
(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
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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, 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.

(111) 328921
(220) 2019 03 18
(151) 2020 01 28
(441) 2019 09 30
(732)	HIRSCH SAMANTA, Pępowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISH BRAIN BOOT CAMP
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 02.01.01, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13

(210) 497302

(510), (511) 28 gry, zabawki, artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, 41 usługi szkoleniowe i edukacyjne, gry losowe, usługi fitness klubów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi
szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące przemówień, usługi szkoleniowe dotyczące dykcji, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, usługi
szkoleniowe w zakresie finansów, usługi edukacyjne i szkoleniowe
odnoszące się do służby zdrowia, usługi szkoleniowe lub edukacyjne
w dziedzinie life coachingu, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
ze sportem, gry losowe, usługi fitness klubów, 44 usługi spa, higiena
i pielęgnacja urody, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(111) 328922
(220) 2019 03 19
(210) 497374
(151) 2020 01 17
(441) 2019 09 23
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAKALLAND BA!rdzo
(540)

(591) biały, szary
(531) 24.17.04, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 29 batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze
na bazie soi, batony spożywcze na bazie orzechów, borówki przetworzone, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy na bazie warzyw,
chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane, jadalne kwiaty przetworzone, jadalne nasiona słonecznika, jadalne suszone kwiaty, jądra orzechów włoskich, kandyzowane owoce,
kandyzowane przekąski owocowe, kasztany jadalne smażone z cukrem, kokos przetworzony, kompozycje owoców przetworzonych,
konserwowane warzywa, korzenie przetworzone, krojone owoce,
krojone warzywa, liofilizowane warzywa, mango przetworzone, marmolada, marmolada pomarańczowo-imbirowa, marmolady owocowe, miąższ owoców, mielone orzechy, mieszanki owoców i orzechów,
mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek składające się
z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne, migdały mielone, migdały przetworzone, migdały spreparowane, mrożone owoce, nadzienia na bazie
owoców do placków i ciast, nasiona jadalne, nasiona przetworzone,
nasiona słonecznika przetworzone, orzechy aromatyzowane, orzechy
blanszowane, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy konserwowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy łuskane, orzechy prażone, orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy
przyprawione, orzechy solone, orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne przetworzone,
orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, orzeszki piniowe przetworzone, orzeszki ziemne w polewie miodowej, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce przetworzone,
owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty
do smarowania, pasta arachidowa, pasta cytrynowa, pasta z orzechów laskowych, pasta z owoców, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty
do smarowania składające się z orzechów laskowych, pasty mleczne
do smarowania, pasty na bazie orzechów, pasty na bazie roślin strączkowych, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne, pestki słonecznika przetworzone, pigwy przetworzone, płatki jabłkowe, płatki
kokosowe, płatki z brzoskwini, płatki z kiwi, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, powlekane
orzeszki ziemne, prażone orzechy ziemne, preparowane orzechy makadamia, preparowane orzechy nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe, preparowane orzechy torreja, preparowane orzechy włoskie, preparowane orzeszki piniowe, produkty z suszonych owoców,
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proszek kokosowy, proszki owocowe, proszki warzywne, przeciery
owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie kokosu, przekąski
na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski z owoców, przetworzone brzoskwinie, przetworzone jabłka, przetworzone kwiaty jadalne w formie kandyzowanej, przetworzone morele, przetworzone nasiona chia do jedzenia,
przetworzone nasiona dyni, przetworzone orzechy arekowe, przetworzone owoce liczi, przetworzone słodkie ziemniaki, przetworzone
ziarna arbuza, przetworzony kaktus do spożycia, rodzynki, rodzynki
korynckie, rośliny strączkowe przetworzone, rozdrobnione ziarna sezamu, skórki owocowe, śliwki konserwowe, śliwki suszone, słodkie
nadzienia z owoców, solone orzechy nerkowca, suche nasiona roślin
strączkowych, sułtanki, suszona żurawina, suszone borówki, suszone
daktyle, suszone figi, suszone liczi, suszone mango, suszone orzechy,
suszone orzechy kokosowe, suszone owoce, suszone truskawki, suszony ananas, truskawki konserwowane, warzywa konserwowane,
warzywa liofilizowane, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, wiórki kokosowe, wiśnie koktajlowe, 30 aromaty do ciast, aromaty do żywności, artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę jako podstawowy składnik, babeczki,
batoniki, batoniki cukiernicze, batoniki energetyczne na bazie zbóż,
batoniki muesli, batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami
posiłków, batoniki na bazie pszenicy, batoniki nugatowe w polewie
czekoladowej, batoniki owsiane, batoniki z nadzieniem czekoladowym, batoniki z polewą czekoladową, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców jako wyroby cukiernicze,
batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony czekoladowe, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony lodowe,
batony na bazie granoli, batony spożywcze na bazie zbóż, batony
z orzechów w karmelu, batony zbożowe, bezy, biszkopty, budynie deserowe, bułeczki chrupkie, bułeczki słodkie, bułeczki z dżemem, bułeczki z kremem, bułeczki z owocami, bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewane, chałwa, chipsy
kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy ryżowe,
chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe, chrupki kukurydziane,
chrupki kukurydziane o smaku sera, chrupki ryżowe, chrupki serowe,
chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, ciasta, ciasteczka, ciastka, ciasto, w formie masy do pieczenia, ciasto do pieczenia
ciastek, ciasto na słodkie wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukierki,
czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada mleczna, czekolada mleczna w tabliczkach,
czekolada na polewy lub posypki, czekolada nielecznicza, czekolada
pitna, czekolada w proszku, czekolada z bąbelkami, czekoladki, czekoladowa kawa, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe fondue,
czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych
lub warzyw, czekoladowe ozdoby do ciast, czekoladowe wafle karmelowe, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, dekoracje cukiernicze do ciast, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych,
desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, dodatki smakowe i przyprawy, drobiny kajmakowe, dropsy owocowe jako słodycze,
dropsy owocowe jako wyroby cukiernicze, eklerki, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe inne niż olejki eteryczne, enzymy do ciast,
esencje spożywcze inne niż olejki eteryczne, foremki z czekolady
do wypełniania, gofry czekoladowe, gotowane wyroby cukiernicze,
gotowe desery na bazie czekolady, gotowe desery jako wyroby cukiernicze, gotowe desery jako wyroby piekarnicze, gotowe mieszanki
do pieczenia, gotowe przekąski na bazie zbóż, guma do żucia, herbata, herbatniki, jadalne aromaty do artykułów żywnościowych inne niż
substancje eteryczne i olejki eteryczne, jadalne lody owocowe, jadalne wafle, jajka czekoladowe, jogurt mrożony w formie lodów spożywczych, kakao, kanapki, kandyzowane ciastka z prażonego ryżu, kandyzowany popcorn, karmel, karmelki w formie cukierków, kawa,
kawałeczki czekolady do deserów, kawałki ciast, krakersy, krem budyniowy w proszku, kremy czekoladowe, króliczki z czekolady, krówka
w formie cukierka, krówki czekoladowe, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, kruche ciasto, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona pokryta karmelem, kukurydza przetworzona, kukurydza smażona, landrynki, lizaki, lodowe wyroby cukiernicze,
lody, lukier, mąka spożywcza, makaroniki w formie ciastek, makaroniki w formie wyrobów cukierniczych, marcepan, mieszanki czekolady
na gorąco, mieszanki do ciast, mieszanki do kremu budyniowego,
mieszanki do lukrowania, mieszanki do nadzienia jako artykuły spożywcze, mieszanki do sporządzania ciast, mieszanki na ciastka, mie-
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szanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych
owoców, miodowe cukierki nie do celów medycznych, mleczne wyroby cukiernicze, muesli, musy, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy
w czekoladzie, orzechy w polewie jako wyroby cukiernicze, owoce
w polewie czekoladowej, owocowe galaretki jako słodycze, owsiane
płatki, owsianka, pierniczki, placki, płatki śniadaniowe, pomadki jako
cukierki, popcorn smakowy, pralinki, produkty na bazie czekolady,
produkty spożywcze w postaci batonów, produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, przekąski na bazie zbóż, słodkie wyroby cukiernicze nie dla celów medycznych, słodycze nielecznicze, sosy, syropy smakowe, tarty, toffi, wyroby cukiernicze, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, 31 kompozycje świeżych
owoców, kukurydza, melony, mieszanki owocowe świeże, migdały
świeże, nasiona, nerkowce zachodnie świeże, nieprzetworzone oliwki, nieprzetworzone orzechy, nieprzetworzone orzeszki ziemne, nieprzetworzone owoce, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone
zboża, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, orzechy, orzechy arekowe
świeże, orzechy brazylijskie świeże, orzechy ginko świeże, orzechy jadalne nieprzetworzone, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzechy laskowe świeże, orzechy pekan świeże, orzechy pistacjowe świeże, orzechy świeże, orzeszki arachidowe świeże, otręby
zbożowe, owoce cytrusowe, owoce świeże, sezam jadalny nieprzetworzony, surowe i nieprzetworzone ziarna, surowe warzywa, świeże
owoce i warzywa, ziarna naturalne.

(111) 328923
(220) 2019 03 20
(210) 497457
(151) 2020 02 27
(441) 2019 11 12
(732)	LOKALNA PALARNIA MAŁA CZARNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAŁA CZARNA
(510), (511) 40 palenie i przetwarzanie kawy.
(111) 328924
(220) 2019 03 27
(210) 497772
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) KRUŚ-ANTKOWSKA MAŁGORZATA NEO-ESTETIC, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKINMED
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branży
kosmetycznej i branży medycznej, pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej
sprzedaży tych towarów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branży kosmetycznej i branży medycznej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary z katalogu tych towarów
wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji.
(111) 328925
(220) 2019 03 29
(210) 497896
(151) 2020 01 31
(441) 2019 10 14
(732) CASINOS POLAND CP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
CASINOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Casinos Poland
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, bezpośrednia reklama pocztowa, pozyskiwanie danych do baz
danych, negocjowanie rozliczania transakcji handlowych dla osób
trzecich, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie
usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, tworzenie
i publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi marketingowe, usługi przeglądu
prasy on-line, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowa-
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nie imprez promocyjnych, marketingowych, targów, wystaw, pokazów, 38 przesyłanie wiadomości i obrazów drogą on-line (newsletters), udostępnianie forów internetowych on-line, 41 prowadzenie
kasyn gry (hazardowe), publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
prowadzenie klubów nocnych, organizowanie loterii, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla kasyn gry (gry hazardowe), usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowych,
szkolenia, konferencje, seminaria. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 328926
(220) 2019 03 29
(210) 497924
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 14
(732) CASINOS POLAND CP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
CASINOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Casinos Poland
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, bezpośrednia reklama pocztowa, pozyskiwanie danych do baz
danych, negocjowanie rozliczania transakcji handlowych dla osób
trzecich, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie
usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, tworzenie
i publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi marketingowe, usługi przeglądu
prasy on-line, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie imprez promocyjnych, marketingowych, targów, wystaw, pokazów, 38 przesyłanie wiadomości i obrazów drogą on-line (newsletters), udostępnianie forów internetowych on-line, 41 prowadzenie
kasyn gry (hazardowe), publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
prowadzenie klubów nocnych, organizowanie loterii, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla kasyn gry (gry hazardowe), usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowych,
szkolenia, konferencje, seminaria. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 328927
(220) 2019 03 29
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Targ (PL)
(552) (znak znak stanowiący deseń)
(540) w
(540)

(210) 497935

(531) 27.05.08, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.14
(571) opis znaku: Znak stanowi deseń powtarzających się elementów, z których każdy przedstawia układ linii, ułożonych z kropek,
przecinających się pod kątem prostym, a w co drugim przecięciu
umieszczona jest stylizowana litera „w”.

(510), (511) 16 pudełka kartonowe do przechowywania, opakowania
kartonowe, papier do pakowania, torby papierowe do pakowania,
materiały piśmienne, 18 parasole, kufry bagażowe, plecaki, portfele,
pudełka ze skóry, teczki, torby, torebki, walizy, etui na klucze, paski
skórzane, portmonetki, 25 obuwie, paski do butów, wkładki do butów, akcesoria obuwnicze, buty narciarskie, buty piłkarskie, pantofle,
pantofle gimnastyczne, obuwie plażowe, sandały.

(111) 328928
(220) 2019 04 01
(210) 497986
(151) 2020 02 18
(441) 2019 10 21
(732) JACH GRZEGORZ TRATORIA USŁUGI MARKETINGOWE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSZTATY WINA
(540)

(591) czarny, biały
(531) 11.03.01, 01.15.15, 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 33 wyroby winiarskie, wina, 35 prezentowanie i informowanie o winie i napojach alkoholowych, barach, i restauracjach poprzez Internet, rozpowszechnianie materiałów, tekstów i ogłoszeń
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama i promocja sprzedaży (dla osób trzecich), agencje importowo
– eksportowe, usługi zaopatrywania osób trzecich (zakupy produktów dla innych przedsiębiorstw), eksport-import towarów z branży
napojów alkoholowych, w szczególności wina, sprzedaż (promocja)
dla osób trzecich, handel detaliczny i prowadzenie sklepu internetowego w zakresie sprzedaży wydawnictw z zakresu tematyki winiarskiej, sprzedaży kursów wiedzy winiarskiej, sprzedaży akcesoriów
winiarskich, usługi w zakresie przekazywania informacji handlowej
o restauracjach i barach, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, wykonywanie opinii i sondaży, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, konsultacje
handlowe, współpraca z polskimi i międzynarodowymi podmiotami
branży winiarskiej, tj. organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami,
zrzeszeniami, biurami handlowymi, przedstawicielami ambasad, producentami i dystrybutorami wina i innych produktów alkoholowych,
organizatorami kongresów, targów, sympozjów, mediami, doradztwo handlowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi w zakresie gromadzenia wina celem umożliwienia klientom
wygodnego zapoznania się z ofertą i dokonania zakupu w sklepach
detalicznych i hurtowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez, pokazów, wystaw i konkursów o charakterze edukacyjnym, organizowanie
i obsługa i prowadzenie konferencji, kongresów, usługi degustacji win
i napojów alkoholowych, obsługa publikacji elektronicznych on-line,
prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, seminariów, sympozjów, zjazdów, edukacja, instruktaże, kształcenie praktyczne, nauczanie, usługi w zakresie nauczania i kształcenia, usługi
w zakresie organizacji spotkań w celach szkoleniowych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu
wiedzy o winach w szczególności dla sommelierów, barmanów i osób
zainteresowanych winami i napojami alkoholowymi, usługi w zakresie wypożyczania książek i czasopism i literatury branżowej związanych z napojami alkoholowymi i winami.
(111) 328929
(220) 2019 04 01
(210) 498055
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 14
(732)	GRUPA GAIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pniewy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NO MORE STRESS SMOOTHIE ogórek pomarańcza jabłko
szpinak kurkuma mięta + błonnik z pomarańczy
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(540)

(591) biały
(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.02
(510), (511) 32 soki owocowe, soki owocowo-warzywne, napoje, nektary i soki owocowe, napoje owocowo-warzywne, napoje owocowe,
syropy, aperitify i napoje bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, napoje gazowane, sorbety,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
i warzyw, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe
wzbogacane proteinami.
(111) 328930
(220) 2019 04 04
(210) 498206
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 28
(732) MATKOWSKI NESTOR ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY NESPOL,
Gorzów Wlkp. (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NESPOL
(540)

(591) zielony, czerwony
(531) 26.03.01, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 wyroby z blachy, wyroby ślusarskie, kominy ze stali nierdzewnej, metalowe pokrycia dachowe, rynny metalowe, metalowe
elementy konstrukcji dachów, blachy trapezowe, blachodachówki,
blachodachówki modułowe, blacha płaska, sztachety metalowe, panelowe metalowe, metalowe grzbiety dachu, akcesoria dachowe metalowe, dachowe rynny metalowe, metalowe naroża dachu, zaczepy
do metalowych płytek dachowych, metalowe barierki ochronne,
szalówka metalowa, bramy metalowe, metalowe płyty dla budownictwa, kątowniki stalowe, klamry metalowe, konstrukcje metalowe,
metalowe ogrodzenia, ogrodzenia metalowe budowlane przenośne,
ogrodzenia posesyjne metalowe, ogrodzenia metalowe żaluzjowe,
metalowe panele konstrukcyjne, metalowe płyty konstrukcyjne,
metalowe profile konstrukcyjne, metalowe profile do suchej zabudowy, metalowe okna dachowe, metalowe pręty ogrodzeniowe,
słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, metalowe sztachety,
metalowe ogrodzenia panelowe, metalowe akcesoria dekarskie, metalowe panele dachowe na rąbek, metalowe ogrodzenia budowlane,
metalowe wkręty dachowe, 11 centrale wentylacyjne, centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kształtki i przewody wentylacyjne, przewody
stosowane w częściach instalacji sanitarnych, przewody do instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacje do filtrowania powietrza, rury stosowane w instalacjach sanitarnych, aparatura i instalacje chłodnicze, komory chłodnicze, pojemniki chłodnicze, czyste
komory stosowane w instalacjach sanitarnych, instalacje i aparatura
sanitarna, aparatura do systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, elementy wentylacyjne:
instalacje, wyciągi, aparatury, agregaty, klimatyzatory, kominowe
wyciągi, kanały dymowe i spalinowe, kanały dymowe do urządzeń
wentylacyjnych, system wentylacji, instalacje do filtracji powietrza
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i klimatyzacji, wyciągi powietrza, regulatory powietrza, nawiewniki,
kratki wywiewne, kratki wyciągowe, elementy systemów wentylacyjnych, aparatura do wentylacji, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia elektryczne do ogrzewania, grzejniki, instalacje, urządzenia
lub aparatury oczyszczające powietrze komory chłodnicze i mroźnicze, pojemniki chłodnicze, lady chłodnicze, szafy chłodnicze, lodówki, witryny chłodnicze, meble chłodnicze, zamrażarki, aparatura
i urządzenia do wytwarzania lodu, aparatura chłodząca do napojów,
urządzenia do chłodzenia mleka, sprężarki chłodnicze, agregaty dla
chłodnictwa, wymienniki ciepła chłodnicze, urządzenia chłodnicze
pomocnicze, elementy automatyki chłodniczej, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, dmuchawy do nawiewu powietrza,
wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne w laboratoriach, aparatura do wentylacji i klimatyzacji, urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, klimatyzatory, aparaty i zespoły do ogrzewania, oziębiania
i nawilżania powietrza, filtry powietrza do urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, aparaty wentylacyjno-klimatyzacyjne końcowe,
urządzenia do odzysku ciepła z instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia
uzdatniające powietrze, zespoły i elementy pomocnicze urządzeń
techniki powietrza, części do instalacji chłodniczych, wentylacyjnych
oraz klimatyzacyjnych, centralne urządzenia klimatyzacyjne, elementy chłodnicze, elementy grzewcze, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki do systemów centralnego
ogrzewania, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje chłodnicze, kondensatory chłodnicze, kratki wentylacyjne będące częścią
wentylatorów wyciągowych, okapy wentylacyjne do kuchenek,
okienne urządzenia do klimatyzacji, panele klimatyzacyjne do użytku w chłodniach, parowniki do klimatyzatorów, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, połączone urządzenia grzewcze
i klimatyzacyjne, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, przenośne
urządzenia do klimatyzacji, regulatory temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, sterowniki termiczne [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, systemy
HVAC do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, terminale wentylacyjne, urządzenia centralnego ogrzewania, urządzenia klimatyzacyjne
do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia klimatyzacyjne do użytku
handlowego, urządzenia kontrolujące temperaturę i reagujące na nią
[zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania,
urządzenia nawilżające do użytku wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi, urządzenia wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia wentylacyjne zasilane energią
słoneczną, wyciągi wentylacyjne lub klimatyzacyjne, wentylatory
jako części instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, wirniki jako części
instalacji klimatyzacyjnych, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów,
wyciągi wentylacyjne do pary, wyciągi wentylacyjne dymu, wyciągi
wentylacyjne w laboratoriach, 37 usługi instalacyjne grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, demontaż i montaż systemów wentylacji
i klimatyzacji, naprawa instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych, usługi
serwisowe dotyczące tych urządzeń i instalacji, okresowe przeglądy
klimatyzatorów, systemów wentylacyjno-chłodniczych oraz sprzętu chłodniczego i klimatyzacji, usługi serwisowe urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, usługi w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, użyteczności publicznej, usługi
w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, energetycznych i oświetleniowych, przyłącza do sieci, usługi
w zakresie budowy kotłowni, węzłów cieplnych, kotłowni i węzłów
gazowych, usługi w zakresie zewnętrznych robót instalacyjnych,
kanalizacji sanitarnych i deszczowych, budowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, usługi w zakresie montażu urządzeń i instalacji do ochrony środowiska, usługi w zakresie montażu, konserwacji
i serwisu urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych
oraz grzewczych, usługi w zakresie blacharstwa, dekarstwa, murarstwa i ślusarstwa, wykonywanie pokryć dachowych, wykonywanie
ogrodzeń, obróbki blacharskie, montaż konstrukcji metalowych, 40
obróbka mechaniczna elementów metalowych, obróbka metali, obróbka blach: wykrawanie, wyginanie, cięcie, gięcie, zaginanie, zgrzewanie, spawanie, lutowanie, trapezowanie, toczenie, frezowanie, foliowanie blach, zabezpieczanie (olejenie) blach ocynkowanych.
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(111) 328931
(220) 2019 04 09
(210) 498453
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOF
(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) 328932
(220) 2019 04 16
(210) 498853
(151) 2019 10 24
(441) 2019 07 08
(732) COSMECEUTICUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polny warkocz
(540)

(531) 27.05.01, 05.07.02
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki naturalne, kosmetyki
organiczne, kosmetyki funkcjonalne, esencje do pielęgnacji skóry,
koncentraty nawilżające, odżywcze, oczyszczające, pielęgnujące,
regenerujące, kojące, zmiękczające, regulujące, ujędrniające, przeciwzmarszczkowe będące kosmetykami, kremy, balsamy do celów
kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, pianki do celów
kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, esencje eteryczne, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, dezodoranty,
wyroby perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, wody kwiatowe, mgiełki do ciała, środki toaletowe, preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, szampony,
odżywki i środki do pielęgnacji włosów, mgiełki do włosów, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania
jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych,
produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz
do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji
włosów, lakiery do celów kosmetycznych, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(111) 328933
(220) 2019 04 17
(210) 498907
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 14
(732)	HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(554) (znak przestrzenny)

(540) POLISH SPIRITS PREMIUM QUALITY DALKOWSKI WÓDKA ROK
ZAŁOŻENIA 1909 LUDWIK DALKOWSKI I SPÓŁKA 1909 LOS WÓDKA
WIŚNIOWA PRODUKT POLSKI
(540)

(591) czarny, biały, szary, jasnoczerwony, ciemnoczerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.07.02, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie, esencje
i ekstrakty alkoholowe.
(111) 328934
(220) 2019 04 18
(210) 498957
(151) 2020 02 11
(441) 2019 08 26
(732)	ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NASZE ZBIORY
(540)

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 05.03.14, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowe, suszone i gotowane owoce i warzywa.
(111) 328935
(220) 2019 04 25
(210) 499155
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) F.P.H.U. ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) photo tapety
(540)

(531) 02.09.04, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 27 tapety .
(111) 328936
(220) 2019 05 07
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 28
(732)	LEWICKA ANNA WERK MEBEL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 499461

Nr 9/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

63

(540) WM WERK MEBEL MADE IN GERMANY
(540)

artykułów wyposażenia wnętrz, 37 budowa kuchni, instalacja mebli,
instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja chłodziarek (zamrażarek), instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja urządzeń do gotowania, instalacja urządzeń do chłodzenia, instalacja mebli w sklepach, instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, instalacja sprzętu
do prania i kuchennego, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu
kuchennego, instalowanie wyposażenia kuchennego, instalowanie
sprzętu kuchennego, instalowanie mebli na wymiar, montaż szafek
kuchennych, montaż wyposażenia kuchennego, montaż zestawów
półek, naprawa mebli kuchennych, renowacja kuchni, usługi montażu kuchni, montaż (instalowanie) systemów przechowania, naprawa
szafek, odnawianie kuchni, wymiana frontów w szafkach.

(531) 27.05.01, 27.05.22, 26.03.23, 26.11.12
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, prezentacje towarów i usług, reklama i marketing, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą artykułów
gospodarstwa domowego, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów przemysłu meblarskiego oraz
artykułów wyposażenia wnętrz, 37 budowa kuchni, instalacja mebli,
instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja chłodziarek (zamrażarek), instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja urządzeń do gotowania, instalacja urządzeń do chłodzenia, instalacja mebli w sklepach, instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, instalacja sprzętu
do prania i kuchennego, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu
kuchennego, instalowanie wyposażenia kuchennego, instalowanie
sprzętu kuchennego, instalowanie mebli na wymiar, montaż szafek
kuchennych, montaż wyposażenia kuchennego, montaż zestawów
półek, naprawa mebli kuchennych, renowacja kuchni, usługi montażu kuchni, montaż (instalowanie) systemów przechowania, naprawa
szafek, odnawianie kuchni, wymiana frontów w szafkach.

(111) 328938
(220) 2019 05 08
(210) 499485
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 14
(732) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA SADURSCY NIERUCHOMOŚCI
(540)

(111) 328937
(220) 2019 05 07
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 28
(732)	LEWICKA ANNA WERK MEBEL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM WERK MEBEL MADE IN GERMANY
(540)

(210) 499463

(531) 27.05.01, 27.05.22, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, prezentacje towarów i usług, reklama i marketing, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą artykułów
gospodarstwa domowego, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów przemysłu meblarskiego oraz

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, planowanie inwestycji związanych z nieruchomościami, usługi:
pośrednictwa finansowego i kredytowania, w tym w zakresie usług
developerskich związanych z pozyskaniem gruntu, budowaniem
i sprzedażą domów, lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi finansowe,
doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc w pozyskiwaniu kredytów, wycena nieruchomości, wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz
szacowanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing nieruchomości, finansowanie inwestycji.
(111) 328939
(220) 2019 05 09
(210) 499526
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMOK
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i do prac badawczych, w szczególności hel, azot i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki chemiczne do paliw silnikowych,
dodatki detergentowe do benzyny, kwas naftenowy, nafteny, 4 paliwa,
paliwa gazowe, ropa naftowa i gaz ziemny, asfalt ponaftowy, benzyna,
benzyna bezołowiowa, cerezyna, eter naftowy, etylina, gacz parafinowy, gaz olejowy, gazolina (mieszanina), gudron, mazut, nafta, nujol,
oksygenaty, olej bazowy, olej napędowy, olej popirolityczny, oleje
odpadowe, parafina, produkty naftowe, wazelina, spirytus mineralny, smary, mieszanki węglowodorowe, dodatki niechemiczne do paliw, produkty energetyczne, 6 rudy metali, rury i rurociągi metalowe,
metalowe zbiorniki i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe
do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego,
w szczególności kratownice, kołnierze, krany, 7 maszyny i obrabiarki
dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania,
zasysania i transportu gazu, maszyny do rafinacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane, 11 urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania,
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ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania, wentylacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające
do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 12 pojazdy i części
do nich, 16 publikacje drukowane, książki, periodyki, czasopisma, ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
urządzeń), 35 usługi w zakresie sprzedaży paliw, paliw gazowych, gazu
ziemnego oraz ropy naftowej, asfaltu ponaftowego, benzyny, benzyny
bezołowiowej, cerezyny, eteru naftowego, etyliny, gaczu parafinowego, gazu olejowego, gazoliny (mieszaniny), gudronu, kwasu naftenowego, mazutu, nafty, naftenu, nujolu, oksygenatów, oleju bazowego,
oleju napędowego, oleju popirolitycznego, olejów odpadowych, parafiny, produktów naftowych, wazeliny, smarów, mieszanek węglowodorowych, spirytusu mineralnego, produktów energetycznych oraz
pojazdów, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi
doradcze w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi,
reklama, 36 usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie: systemów rurociągów, gazociągów, systemów
i urządzeń do wytwarzania energii, systemów ogrzewania słonecznego, systemów i urządzeń do instalacji grzewczej, systemów ochrony
środowiska, instalacja systemów do wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania budynków, instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej i gazu
ziemnego, usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym
zakresie, usługi w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi
w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, usługi stacji paliw i autogazu, usługi w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego, usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów
i gazociągów, usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych
obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze
w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, usługi telegraficzne, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, usługi w zakresie radiokomunikacji, 39 usługi w zakresie transportu i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii,
ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych
i gazopochodnych, usługi w zakresie transportu poprzez rurociągi,
usługi w zakresie bezzbiomikowego magazynowania gazu ziemnego
i składowania odpadów w złożach, usługi w zakresie organizowania
wycieczek turystycznych, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii, usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów
jej rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów rafinacji, usługi
w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw gazowych, gazu
ziemnego oraz ropy naftowej i produktów ropopochodnych i energetycznych oraz pojazdów, w zakresie badania rynku i opinii publicznej,
w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, w zakresie zarządzania nieruchomościami, w zakresie usług budowlanych i instalacyjnych, w zakresie napraw i konserwacji maszyn
dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, w zakresie górniczych
robót wydobywczych, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie
montażu i naprawy instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych,
w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, w zakresie usług stacji paliw
i autogazu, w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, w zakresie
wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów,
linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, w zakresie
usług telegraficznych, w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
w zakresie radiokomunikacji, w zakresie transportu i magazynowania
towarów, w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu
ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie bezzbiomikowego magazynowania gazu
ziemnego i składowania odpadów w złożach, w zakresie organizowania wycieczek turystycznych, w zakresie wytwarzania energii, w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów

jej rafinacji, w zakresie wytwarzania produktów rafinacji, w zakresie
wytwarzania paliw, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła, w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego
i technologicznego, w zakresie planowania urbanistycznego, w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy naftowej i gazu
ziemnego, w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych, w zakresie usług restauracyjnych i hotelarskich oraz w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia muzeów, 42 usługi
w zakresie badań, prac badawczych, ekspertyz naukowych i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, usługi
w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy naftowej
i gazu ziemnego, usługi geodezyjne i kartograficzne, usługi doradcze
w zakresie wyżej wymienionych usług, 43 usługi restauracyjne, usługi
hotelarskie, usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania.

(111) 328940
(220) 2019 05 10
(210) 499585
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732)	AGRO-BIS BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORGA
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 15.07.01, 15.07.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 części do silników do ciągników rolniczych, 12 części
do ciągników rolniczych, 35 hurtownia części do ciągników jako
sprzedaż części do ciągników, 39 usługi w zakresie dystrybucji części
zamiennych.
(111) 328941
(220) 2019 05 10
(210) 499591
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732)	AGRO-BIS BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTORRA
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, zielony
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 części do silników do ciągników rolniczych, 12 części
do ciągników rolniczych, 35 hurtownia części do ciągników jako
sprzedaż części do ciągników, 39 usługi w zakresie dystrybucji części
zamiennych.
(111) 328942
(220) 2019 05 17
(210) 499967
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 14
(732)	LENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bezpośrednik kredytowy
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje
finansowe, pożyczki, organizowanie pożyczek, organizowanie kredytów, agencje kredytowe, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi
związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo kredytowe, usługi dotyczące pożyczek, gwarantowanie pożyczek, organizowanie
sprzedaży pożyczek, zapewnianie pożyczek ratalnych, usługi agencyjne w zakresie pożyczek hipotecznych, usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, doradztwo dotyczące usług związanych
ze zwrotem pożyczek, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych, pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, sprawdzenie zdolności
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kredytowej, ocena zdolności kredytowej osób prawnych i osób prywatnych, ubezpieczenia, ubezpieczenie ryzyka kredytowego, usługi
biur sporządzających raporty kredytowe, zapytania i konsultacje kredytowe, udzielanie informacji finansowych, przetwarzanie informacji finansowych, dostarczanie informacji o kredytach, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowe.

(111) 328943
(220) 2019 05 20
(210) 499977
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) FUNDACJA ACT 4 ART IMIENIA MEISNERA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Meisner Polska
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna.
(111) 328944
(220) 2019 05 20
(210) 499978
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 14
(732) CONSTANTIN ENTERTAINMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Miłość na zakręcie
(510), (511) 38 nadawanie, transmisja programów, rozpowszechnianie programów, emisja programów za pomocą usług video na życzenie i TV za opłatą, 41 rozrywka, 45 wydawanie licencji na kopiowanie
nadawanych programów telewizyjnych.
(111) 328945
(220) 2019 06 04
(210) 500702
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 21
(732) BECREO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540)
(540)

(591) niebieski, czerwony, pomarańczowy, zielony, biały, czarny
(531) 04.05.21, 29.01.15
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie gier, edukacyjne programy komputerowe,
edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, e-booki, publikacje
elektroniczne, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia
i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe w postaci
urządzeń dydaktycznych, zestawy naukowe będące urządzeniami
instruktażowymi, roboty edukacyjne, 28 gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, sprzęt do gier wideo, 35 usługi sprzedaży następujących
towarów: gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sprzęt do gier wideo,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie gier, edukacyjne programy komputerowe, edukacyjne
materiały na zajęcia do pobrania, e-booki, publikacje elektroniczne,
urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia oraz przyrządy
szkoleniowe i dydaktyczne, zestawy naukowe w postaci urządzeń
dydaktycznych, zestawy naukowe będące urządzeniami instruktażowymi, roboty edukacyjne, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów,
doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie
przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych,
pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 41
usługi edukacyjne, usługi edukacyjne związane z rozwojem spraw-
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ności umysłowej, szkolenia w zakresie programowania komputerów,
usługi edukacyjne dotyczące pisania programów komputerowych.

(111) 328946
(220) 2019 06 06
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) DIJO BAKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrodzie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Anadolu
(540)

(210) 500819

(591) biały, złoty
(531) 02.01.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, mrożone wyroby piekarnicze,
tortille, placki, naleśniki, przekąski na bazie tortilli, cienkie kawałki
ciasta do przyrządzania tortilli, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia, artykuły spożywcze ze zbóż.
(111) 328947
(220) 2019 06 06
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) MAK DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAK DESIGN
(540)

(210) 500826

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 architektura, usługi architektoniczne, projektowanie architektoniczne, badania architektoniczne, usługi architektury wnętrz, przygotowywanie raportów architektonicznych, usługi
projektowania architektonicznego, przygotowywanie projektu
architektonicznego, zarządzanie projektami architektonicznymi,
przygotowywanie planów architektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych,
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, sporządzanie raportów
dotyczących architektury, usługi projektowania dotyczące architektury, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, usługi doradcze w zakresie
architektury, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania
terenu, usługi w zakresie planowania architektonicznego, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, usługi inżynieryjne
i w zakresie architektury, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, projektowanie architektoniczne w zakresie
planowania miasta, usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane
z architekturą, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian
zewnętrznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
centrów handlowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, doradztwo
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w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu
detalicznego, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, usługi
architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne w zakresie projektowania ogrodów, projektowanie
oświetlenia krajobrazowego.

(111) 328948
(220) 2019 06 07
(210) 500872
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE GLOBAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NAUTILUS GDAŃSK
(540)

(510), (511) 36 prowadzenie działalności gospodarczej, pomoc i doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, wspieranie działalności
gospodarczej, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
nieruchomości, leasing nieruchomości, usługi finansowe, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, administrowanie nieruchomości.

(111) 328951
(220) 2019 06 11
(151) 2020 01 31
(441) 2019 09 30
(732) Midea Group Co., Ltd., Beijiao (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BreezeleSS+
(540)

(210) 501010

(531) 24.17.02, 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory [klimatyzacja],
urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, instalacje klimatyzacyjne, elektryczne suszarki do włosów, urządzenia i instalacje do suszenia, okapy do kuchni, pompy ciepła, instalacje grzewcze, instalacje
kąpielowe, grzejniki do wanien, solarne podgrzewacze wody.
(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 03.09.01, 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 rozrywka: oceanaria [rekreacja], rozrywka w postaci
parków wodnych i parków rozrywki, pokazy na żywo w celach rozrywkowych.
(111) 328949
(220) 2019 06 07
(210) 500877
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 21
(732) CITIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SeaMed
(510), (511) 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo związane ze stomatologią, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, klinika medyczna, konsultacje dentystyczne, konsultacje medyczne, opieka medyczna i zdrowotna, pielęgnacja
urody, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, przeprowadzenie
diagnozy chorób, stomatologia kosmetyczna, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji na temat stomatologii, udzielanie informacji
o urodzie, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, usługi asystenta dentysty, usługi analiz
medycznych związanych z leczeniem pacjentów, usługi dentystyczne,
usługi czyszczenia zębów, usługi dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi
kosmetyczne, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi medyczne, usługi lekarskie, usługi ortodontyczne, usługi pielęgnacji urody, usługi rentgenowskie, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji ludzi,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie leczenia
medycznego, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie
wybielania zębów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi
zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz
i ciało, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi pielęgnacji urody, zapewnienie leczenia medycznego.
(111) 328950
(220) 2019 06 10
(210) 500957
(151) 2020 02 25
(441) 2019 10 07
(732)	NOWARA MAREK DOLNOŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWOHANDLOWY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PFI Future
(540)

(591) czarny, niebieski, jasnoniebieski, fioletowy, granatowy
(531) 26.11.12, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15

(111) 328952
(220) 2019 06 12
(210) 501066
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 14
(732) PRIMY CORPORATION LIMITED, Pingsha, Zhuhai (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Primy
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 podgrzewacze wody [aparatura], fontanny, wyciągi
kuchenne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, muszle klozetowe [wc], krany, sterylizatory, umywalki [części instalacji sanitarnych], zlewozmywaki, szybkowary, elektryczne, 20 meble, blaty stołowe, stojaki, półki, stoły, kredensy, toaletki, półka na talerze, szafy
wnękowe, komody, stojaki na ręczniki [meble].
(111) 328953
(220) 2019 06 13
(210) 501123
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sportmaster
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 26.04.04, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 18 parasole, kijki marszowe, kije trekkingowe, laski, akcesoria do parasoli, kijków marszowych, kijów trekkingowych i lasek, ujęte w tej klasie, plecaki, torby, portfele, portmonetki, kosmetyczki bez
wyposażenia, etui na klucze, zestawy podróżne jako wyroby skórzane, paski skórzane, paski do łyżew i rolek, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy zawarte w tej klasie, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne, 35 reklama, usługi agencji importowo-eksportowych,
pokazy towarów, pokazy towarów w celach reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej lub hurtowej, usługi sklepów online,
promocja towarów dla osób trzecich, rozprowadzanie próbek, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich (nabywanie dóbr i usług dla innych przedsiębiorstw), usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: odzież, nakrycia
głowy, obuwie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakry-

Nr 9/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

cia głowy, artykuły sportowe, akcesoria i przyrządy sportowe, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem Internetu,
następujących towarów: parasole, kije marszowe, kijki trekkingowe,
laski, akcesoria do parasoli, kijów marszowych, kijków trekkingowych i lasek, plecaki, torby, portfele, portmonetki, kosmetyczki bez
wyposażenia, etui na klucze, zestawy podróżne (wyroby skórzane),
paski skórzane, paski do łyżew i rolek, akcesoria do odzieży, obuwia,
nakryć głowy, elementy odzieży, obuwia, nakryć głowy, gry, zabawki,
artykuły gimnastyczne i sportowe, torby, ochraniacze sportowe, plecaki, gry planszowe, rowery, bidony, artykuły do pielęgnacji odzieży,
poduszki, breloczki, okulary, okulary przeciwsłoneczne, zegarki, stopery, krokomierze, środki odkażające, piłeczki antystresowe, zabawki
typu fidget spinner, opaski na nadgarstki, paski, rękawiczki, rękawiczki
z jednym palcem, szaliki, ocieplacze, rowery treningowe, bieżnie, trenażery eliptyczne, ergometry, urządzenia do pomiaru tętna, akcesoria
do maszyn do ćwiczeń, ławki i klatki do ćwiczeń siłowych, maszyny
do ćwiczeń siłowych, hantle, obciążniki, akcesoria gimnastyczne, ekspandery do ćwiczeń, skakanki, przyrządy medyczne, butelki i naczynia do mieszania napojów, ręczniki, bransolety, sprzęt turystyczny,
namioty, śpiwory, materace, lampy, latarki, meble kempingowe, hamaki, lornetki, kompasy, apteczki pierwszej pomocy, torby izotermiczne,
palniki, krzesiwa i inne źródła energii, elektronika, łodzie, wiosła, kaski,
torby wodoszczelne, kurtki, skarpetki i rękawiczki neoprenowe, rzutki do darta, tarcze do darta, akcesoria do gry w darta, gry planszowe,
akcesoria do gier planszowych, freesbee, latawce, piłki, strzały, łuki,
zabawki dmuchane, pompki, koła ratunkowe, kamizelki ratunkowe,
kajaki, materace plażowe, akcesoria rowerowe, ochraniacze do jazdy
na rowerze, buty do jazdy na rowerze, odzież rowerowa, narzędzia rowerowe, środki chemiczne do pielęgnacji roweru, rolki, hulajnogi, rolki
przyczepiane do butów, deskorolki, rakiety tenisowe, piłki tenisowe,
rakiety do badmintona, lotki do gry w badmintona, akcesoria do nurkowania, narty, buty narciarskie, wiązania narciarskie, kijki narciarskie,
deski snowboardowe, wieszaki na deski snowboardowe, wiązania
snowboardowe, łyżwy, opaski fitness na nadgarstek, środki odstraszające owady, środki odstraszające kleszcze.

(111) 328954
(220) 2018 12 06
(210) 493517
(151) 2019 08 09
(441) 2019 01 21
(732) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emisja fotonów
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 01.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 certyfikaty drukowane, nalepki, naklejki, etykiety z papieru, 41 usługi szkoleniowe dotyczące inżynierii elektrycznej, świadczenie usług edukacyjnych dotyczących biologii, 42 ocena jakości,
ocena zagrożeń środowiskowych, usługi oceny pomiarów, ocena ryzyka naukowego, ocena jakości produktów, testowanie i ocena materiałów, oceny techniczne związane z projektowaniem, testowanie, analiza
i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, usługi w zakresie
inżynierii elektrycznej, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej,
testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej, usługi analiz
i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, testowanie
urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej do celów certyfikacji,
analizy biologiczne, badania biologiczne, certyfikacja, rozumiana jako
kontrola jakości, testowanie jakości produktów do celów certyfikacji.
(111) 328955
(220) 2019 08 05
(210) 503130
(151) 2020 01 14
(441) 2019 09 30
(732)	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FAJRANT
(510), (511) 33 owocowe napoje alkoholowe, wino.

(111) 328956
(220) 2019 08 14
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) UNIMOT EXPRESS Sp. z o.o., Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIMOT
(540)
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(210) 503490

(591) czerwony, granatowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu paliwowego, energetycznego i gazowego, preparaty i płyny chłodnicze,
substancje do naprawy opon i dętek, substancje uszczelniające i pompujące do opon samochodowych, płyny hamulcowe, płyny przekładniowe, płyny do obwodów hydraulicznych, substancje i domieszki
do ochrony przed mrozem, preparaty zapobiegające zamarzaniu, substancje zapobiegające zamarzaniu zamków i szyb, substancje do odmrażania zamków i szyb, płyny do napędu automatycznego, płyny
do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny do akumulatorów,
dodatki chemiczne do paliw i smarów, preparaty chemiczne do użytku
jako rozpuszczalniki, rozpuszczalniki do lakierów, wypełniacze do naprawy karoserii pojazdów i opon, środki chemiczne do użytku w branży petrochemicznej, 2 farby, farby podkładowe, emalie do malowania,
farby i oleje antykorozyjne, mieszanki farb, lakiery, rozcieńczalniki
do farb i lakierów, emalie, lakiery i farby samochodowe, emalie i farby
do silników, preparaty do konserwacji i zabezpieczania, preparaty
i środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, preparaty zabezpieczające do metali, powłoki zabezpieczające podwozia pojazdów, oleje
i smary przeciwrdzewne, 3 preparaty i środki do mycia, czyszczenia,
pielęgnacji i zabezpieczenia pojazdów, preparaty i środki do nadawania połysku, preparaty i środki do polerowania, kremy, kamienie, papiery i woski do polerowania, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji
samochodów, detergenty do samochodów, ściereczki do czyszczenia
nasączane detergentami, kosmetyki samochodowe, szampony samochodowe, woski samochodowe, preparaty i środki do mycia, czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia silników, karoserii samochodowych
i opon, preparaty do mycia, czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia
szyb, płyny do szyb, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych,
preparaty i środki do mycia, czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia
tapicerek, preparaty do czyszczenia klimatyzacji samochodowej, mieszaniny zapachowe, preparaty i środki zapachowe do samochodów,
preparaty do usuwania farb, lakierów, pokostów, rdzy, 4 energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych, ropa naftowa surowa lub rafinowana, produkty naftowe uzyskane z rafinacji ropy naftowej, paliwa, paliwa silnikowe, paliwa gazowe, alkohol jako paliwo,
paliwa na bazie alkoholu, paliwo etylowe, węgiel drzewny jako paliwo,
benzyna, oleje napędowe, biopaliwa, biodiesel, paliwa i materiały
oświetlające zawarte w tej klasie, gaz ziemny, gaz oświetleniowy, gazy
zestalone jako paliwo, gaz olejowy, smary, paliwa, smary i oleje samochodowe, dodatki niechemiczne do paliw i olejów silnikowych, oleje
i tłuszcze nieujęte w innych klasach, oleje i tłuszcze do smarowania,
oleje i tłuszcze do oświetlania, oleje opałowe, oleje i tłuszcze przemysłowe, oleje palne, oleje silnikowe, woski nieujęte w innych klasach,
parafina, świece, tłuszcze do smarowania i oświetlania, drewno opałowe, koks, węgiel, podpałki, nafta, nafta oświetleniowa, 6 pojemniki
i zbiorniki metalowe do magazynowania i transportu, butle i pojemniki
metalowe na środki chemiczne, gazy sprężone i ciecze, butle i pojemniki metalowe do przechowywania i transportu paliw, beczki metalowe, metalowe butle gazowe, metalowe kanistry, nieautomatyczne
metalowe dysze do dystrybucji paliwa, drobnica żelazna, metalowe
wężyki do paliwa i oleju, rury i rurki metalowe, przewody rurowe metalowe, 9 aparatura, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, regulacji i rozdzielania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii
elektrycznej oraz nadwyżek energii, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, elektryczne i elektroniczne aparaty i instrumenty pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, nadzorujące,
sterownicze, elektryczne i elektroniczne urządzenia i instrumenty
do nadzoru, sterowania, rozdziału i regulowania urządzeń do wytwarzania, przekształcania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej,
urządzenia i przyrządy do rozdziału, dystrybucji i pomiaru paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i cieplnej, gazometry
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[urządzenia pomiarowe], mierniki inteligentne, liczniki energii elektrycznej, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, panele słoneczne, moduły słoneczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, czujniki do pomiaru promieniowania słonecznego,
ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej, analizatory petrochemiczne, urządzenia energetyczne sieci zasilających,
oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i programy do inżynierii elektrycznej, przewody i kable elektryczne, osprzęt
do instalacji elektrycznych i linii energetycznych, rozdzielnie i rozdzielnice elektryczne, stacje elektroenergetyczne, akumulatory i baterie
akumulatorów, 35 agencja importowo-eksportowa, usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, paliw oraz produktów
pochodnych, agencje informacji handlowej, informacja o działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych
dla klientów, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, dystrybucja materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, systematyzacja i pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, odczyt mierników elektrycznych do celów wystawiania rachunków, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych i reklamowych, zaopatrzenie osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, usługi sprzedaży przez Internet oraz usługi
sprzedaży na stacji paliw w zakresie paliw, produktów naftowych, olejów, smarów, płynów do pojazdów, lakierów i farb, artykułów przemysłowych, kosmetyków do pojazdów, preparatów do czyszczenia i odświeżania pojazdów, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów
spożywczych, słodyczy, lodów, napojów bezalkoholowych i alkoholowych, kawy, herbaty, owoców i warzyw, kosmetyków, artykułów perfumeryjnych, artykułów toaletowych, mydeł, środków dezodoryzujących i oczyszczających powietrze, magnesów ozdobnych, okularów,
etui na okulary, etui na telefony, artykułów papierniczych i biurowych,
książek, gazet, czasopism, albumów, atlasów, map, planów miast, kart
pocztowych, kalendarzy, wyrobów porcelanowych i szklanych, artykułów ceramicznych, kubków, gier, zabawek i akcesoriów do zabawy,
odzieży i dodatków do odzieży, nakryć głowy, papierosów i wyrobów
tytoniowych, produktów farmaceutycznych, kwiatów, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych
usług, 37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, urządzeń i instalacji gazowych, urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych,
systemów energii wiatrowej, usługi budowy infrastruktury elektroenergetycznej, usługi budowy instalacji wykorzystujących energię
geotermiczną, usługi stacji obsługi pojazdów, naprawa i obsługa pojazdów, mycie i czyszczenie pojazdów, antykorozyjne zabezpieczanie
pojazdów, blacharstwo, bieżnikowanie i naprawa opon, wulkanizacja
opon, smarowanie pojazdów, usługi tankowania paliwa do pojazdów,
instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalacja
i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi doradcze, konsultacyjne
i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 39 usługi w zakresie dystrybucji, przesyłu i magazynowania paliw, energii, ciepła,
gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi w zakresie dystrybucji, przesyłu i magazynowania
energii elektrycznej, wynajmowanie butli i pojemników na paliwa
i gaz, pomoc drogowa, holowanie pojazdów, usługi transportowe, pośrednictwo transportowe, przewożenie ładunków, usługi transportu
paliw, gazu i produktów pochodnych, magazynowanie, pakowanie towarów i produktów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie pojazdów i samochodów, usługi kurierskie, dostarczanie towarów, dystrybucja towarów, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług, 40 usługi w zakresie przetwa-

rzania ropy naftowej i jej produktów, usługi w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej, gazu, prądu elektrycznego, usługi przetwarzania paliw i gazów, usługi w zakresie uszlachetniania paliw i gazów, filtracja gazów, rafinacja materiałów paliwowych, wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, recykling paliw, gospodarowanie odpadami, przetwarzanie odpadów, recykling odpadków
i odpadów, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
wyżej wymienionych usług, 43 oferowanie żywności i napojów na stacjach paliw, usługi punktów sprzedaży posiłków na wynos, usługi kawiarni, restauracji i barów szybkiej obsługi.

(111) 328957
(220) 2019 01 10
(210) 494618
(151) 2019 09 05
(441) 2019 04 23
(732) KRUK ZBIGNIEW ZAKŁAD MIĘSNY ZBYSZKO, Bedoń Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDLINY z Bedonia Wsi
(540)

(591) biały, zielony
(531) 03.07.24, 05.01.05, 05.01.03, 07.15.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 wędliny, przetwory mięsne.
(111) 328958
(220) 2019 08 23
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 07
(732) ROCK AND ROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHI PIZZA Rock&Roll
(540)

(210) 503736

(531) 11.01.03, 11.01.06, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracji i usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi barowe, usługi restauracji sushi, usługi pizzerii.
(111) 328959
(220) 2019 10 07
(151) 2020 03 18
(441) 2019 12 02
(732)	ARTUR JASTRZĘBSKI ARPEX, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bankietowo
(540)

(210) 505303

(591) biały, czerwony
(531) 26.11.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące, przylepne ozdoby z drewna na ściany, modele dekoracyjne
wykonane z tworzyw sztucznych, modele figurek wyrabiane z .gipsu,
krzesła, krzesła bankietowe, krzesła konferencyjne, stoły, biurka i stoły, stoły konferencyjne, 24 bieżniki stołowe, bielizna stołowa, bieżniki
na blaty stołowe, pokrowce na krzesła, pokrowce na kanapy, oparcia
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krzeseł, materiały tkane do mebli, lambrekiny, kotary na drzwi, osłony
na okna, draperie, dekoracje ścienne z tkanin, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne,
bieżniki stołowe niepapierowe, dekoracyjne tekstylne serwety na stół,
jednorazowe obrusy tekstylne, bielizna stołowa tekstylna.

(111) 328960
(220) 2019 06 13
(210) 501138
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	N NORDWAY
(540)
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(111) 328961
(220) 2019 06 18
(210) 501318
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) COSAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DKG
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 skarpetki, odzież, bielizna, kąpielówki, leginsy, stroje
kąpielowe, obuwie.
(591) niebieski, czarny, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 4 wosk do nart, 8 narzędzia ręczne do ostrzenia łyżew,
narzędzia ręczne, mianowicie naciągacze do sznurowadeł butów
oraz łyżew, skrobaki do nart, przyrządy, także z korka, do nakładania na ślizg wosku do nart oraz do polerowania i pielęgnacji ślizgu,
narzędzia ręczne, w tym łopaty, toporki, sztućce ujęte w tej klasie, 9
kaski hokejowe, kaski ochronne, ochraniacze głowy do uprawiania
sportu, kompasy jako przyrządy pomiarowe, maski osłaniające twarz
montowane do kasków hokejowych, 18 plecaki, torby na kółkach,
torby na biodra, w tym przeznaczone do noszenia butelek i termosów, torby sportowe, torby ujęte w tej klasie, portmonetki, 19 płytki
podłogowe, niemetalowe, podłogi niemetalowe, gumowe pokrycia
podłogowe, plastikowe pokrycia podłogowe, rolety zewnętrzne, niemetalowe i nietekstylne, 20 meble, w tym meble kempingowe, łóżka,
stoły, krzesła, dywany turystyczne, materace, pałąki i maszty do namiotów, niemetalowe, półki wiszące i organizery do namiotów, 21
butelki na wodę, bidony sportowe sprzedawane puste, butelki na napoje dla sportowców, torby izotermiczne, pojemniki izotermiczne,
plecaki izotermiczne, kubki, kufle do piwa, również turystyczne, miski,
również turystyczne, naczynia, również turystyczne, wyroby garncarskie, również turystyczne, garnki, również turystyczne, przybory kuchenne, również turystyczne, zastawa stołowa, zawarta w tej klasie,
termosy, kubki podróżne, naczynia do napojów, również turystyczne,
przybory do wypieków, również turystyczne, naczynia ceramiczne,
również turystyczne, grille kempingowe, elementy podtrzymujące
ruszt, 22 namioty kempingowe, markizy z materiałów tekstylnych
i syntetycznych, 24 śpiwory, wkładki do śpiwora, kapy na łóżka, 25
odzież, obuwie, nakrycia głowy i akcesoria do nich zawarte w tej
klasie, odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, buty narciarskie, spodnie, stuptuty jako ochraniacze zakładane
na buty, swetry, kombinezony, kurtki, skarpetki, rękawice, podwiązki i szelki, pasy do getrów hokejowych, czapki jako nakrycia głowy,
szarfy (do ubrania), szaliki, apaszki i chustki na szyję, szorty hokejowe,
opaski na głowę, raki do butów, 26 sznurowadła, w tym sznurowadła
do butów łyżwiarskich i rolek, przepaski do włosów, opaski na ramię,
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych
klasach, uchwyty do noszenia nart i kijków, ochraniacze krocza jako
artykuły sportowe, ochraniacze na szyję jako artykuły sportowe, kije
hokejowe, łyżwy, w tym łyżwy fitness, rolki, w tym rolki fitness, łyżwy figurowe, rolki figurowe, łyżwy, łyżwy do hokeja na lodzie, wiązania do nart biegowych, zapięcia do nart do spinania ze sobą nart
na czas ich przechowywania lub transportu, w tym rzepy do nart,
talerzyki do kijków narciarskich, zapobiegające zapadaniu się kijków
w śnieg, owijki do kijów hokejowych, narty biegowe, ochraniacze
na klatkę piersiową jako artykuły sportowe, ochraniacze na kolana
jako artykuły sportowe, ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe, ochraniacze na twarz, do użytku sportowego, kijki narciarskie,
rękawice hokejowe, rączki do kijków narciarskich, torby przeznaczone
do transportu i przechowywania łyżew, paski do kijków narciarskich,
zaczepiane o nadgarstek, gumki typu flexor do wiązań narciarskich,
torby do przechowywania nart, pokrowce przeznaczone do transportu i przechowywania łyżew, krążki hokejowe, krótkie spodenki
z ochraniaczem krocza jako artykuły sportowe, nagolenniki jako artykuły sportowe, w tym nagolenniki do gry w hokeja, maski osłaniające
twarz do użytku sportowego, maski ochronne do użytku sportowego,
torby do sprzętu sportowego, pokrowce do sprzętu sportowego.

(111) 328962
(220) 2019 06 17
(210) 501289
(151) 2020 02 14
(441) 2019 10 14
(732)	EUROMARK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THERMAL CONTROL SYSTEM
(540)

(591) ciemnoczerwony, czerwony, beżowy
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 24 tkaniny elastyczne, tkaniny włókiennicze, podszewki, 25
odzież termoaktywna, odzież wodoodporna, kurtki, bluzy, kamizelki,
kombinezony, spodnie, bielizna wchłaniająca pot, kaptury do ubrań.
(111) 328963
(220) 2019 08 29
(210) 503930
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Egzaminy SEP
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji w zakresie systemów certyfikacji oceny zgodności, przeprowadzanie egzaminów.
(111) 328964
(220) 2019 08 29
(210) 503931
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szkolenia SEP
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, seminariów, sympozjów, konferencji w zakresie systemów certyfikacji oceny zgodności, przeprowadzanie egzaminów.
(111) 328965
(220) 2019 06 19
(210) 501392
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 07
(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ziaja jeju
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji
włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pie-
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lęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny regeneracyjne, preparaty kosmetyczne
do i po opalaniu, środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli,
preparaty do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po goleniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty
farmaceutyczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym,
lecznicze środki do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne.

(111) 328966
(220) 2019 05 31
(210) 500548
(151) 2020 01 03
(441) 2019 09 16
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) progresiv
(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, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, w tym odżywki dla kulturystów i/
lub sportowców, substancje dietetyczne, żywność dietetyczna, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe, węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami nie do celów medycznych zawarte w tej klasie na bazie
białka-w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, proszków, syropów, 32
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
i przyrządzania napojów, napoje dietetyczne nie do celów medycznych, napoje wysokoenergetyczne, węglowodanowe, witaminowe.
(111) 328967
(220) 2019 04 12
(151) 2019 10 30
(441) 2019 07 01
(732) WALENTUKIEWICZ EDYTA, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚRODA LODY
(540)

(210) 498678

(531) 26.11.02, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 30 lody.
(111) 328968
(220) 2019 06 19
(210) 501394
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 07
(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) jeju
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pielęgnacji
i ochrony skóry, kremy, balsamy, żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki,
maseczki, płyny regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu, środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po goleniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki do masażu, antyperspiranty,
dezodoranty osobiste, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy

ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne
o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia i pielęgnacji włosów,
preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne.

(111) 328969
(220) 2019 08 23
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732) DUDWAŁ WOJCIECH, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sailing division
(540)

(210) 501452

(531) 27.05.05, 27.05.08, 18.03.02, 18.03.23
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski
kompaktowe i video, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące i sortujące monety, systemy do przetwarzania danych, sprzęt i komputery, urządzenia do gaszenia ognia.
(111) 328970
(220) 2019 05 20
(210) 499980
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 04
(732) FUNDACJA ACT 4 ART IMIENIA MEISNERA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Laboratorium Meisnera
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna.
(111) 328971
(220) 2019 06 24
(210) 501485
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 04
(732) I-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ’merce
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie do handlu elektronicznego, wyżej wymienione towary nie dla sektora energetycznego, 42
oprogramowanie jako usługa [SAAS] w dziedzinie handlu elektronicznego, wyżej wymienione usługi nie dla sektora energetycznego.
(111) 328972
(220) 2019 07 05
(210) 501930
(151) 2020 02 04
(441) 2019 10 14
(732) FILIPIUK MAGDALENA BARBARA, Warszawa (PL);
POLIWKA IWONA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HAPPYMANI
(540)

(591) biały, szary, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 3 baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], farby
do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], henna do celów kosmetycznych, henna w proszku, kleje do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie, proszkowanej [pudry], kremy do paznokci, kremy
do rąk, kremy kosmetyczne do rąk, kremy ochronne, kremy, emulsje
i żele nawilżające, lakier do celów kosmetycznych, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, środki do usuwania lakierów, lakiery
do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe
do paznokci, maski kosmetyczne, naklejki do ozdabiania ciała, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze olejki do rąk, odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki do włosów,
odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów,
odżywki stosowane na włosy, odżywki utwardzające do paznokci
[kosmetyki], olejki do odżywiania włosów, olejki do włosów, patyczki
z watą do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, podkłady do lakierów
do paznokci, podkłady do paznokci [kosmetyki], rozpuszczalniki
do usuwania lakierów, rzęsy, rzęsy sztuczne, środki do usuwania lakieru, środki do usuwania paznokci żelowych, szampony, szampony
do włosów dla ludzi, szampony koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych,
szampony z odżywką do włosów, waciki do celów kosmetycznych,
farby do włosów, wosk do depilacji, woski do depilacji, żel do paznokci, żele do użytku kosmetycznego, żelowe maseczki na oczy, zestawy
kosmetyków, zmywacze do paznokci, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie
sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa i reklama na stronach internetowych następujących
towarów: antybakteryjne płyny do rąk, aplikatory kosmetyczne,
brzytwy, brzytwy elektryczne, cążki do obcinania paznokci, cążki
do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], cążki do paznokci, cążki
do skórek, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki higieniczne, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego,
czepki chirurgiczne, dozowniki do płynów stosowane z butelkami,
dyfuzory powietrza, elektryczne maszynki do strzyżenia włosów,
elektryczne maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego
[ręczne], elektryczne obrotowe szczotki do włosów, elektryczne prostownice do włosów, elektryczne suszarki do włosów, elektryczne
trymery do nosa, elektryczne trymery do uszu, etui na grzebienie,
etui na maszynki do golenia, etui, futerały, frezarki, frezy do frezarek,
gazety, grzebienie, grzebienie do tapirowania włosów, grzebienie
do włosów, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, japonki, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, kremy do rąk do celów medycznych, kremy lecznicze do stóp, kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, kremy na odciski i nagniotki, kremy przeciwgrzybicze
do użytku medycznego, książki, lampy UV nie do celów medycznych,
lecznicze kremy do stóp, lokówki, maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, maszynki
do strzyżenia włosów, elektryczne i na baterie, maszynki do strzyżenia włosów, nieelektryczne, maszyny z oświetleniem LED, miseczki,
miseczki do mycia palców, naczynia ze szkła, naklejki, nieelektryczne
lokówki, nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia,
nożyczki do włosów, nożyczki fryzjerskie, obcinacze do paznokci,
obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], okrągłe
podkładki na odciski stóp, parafina, szczoteczki do paznokci, pędzle, pędzle do farbowania włosów, pędzle do nanoszenia farb, pęsety,
pęsety do depilacji, piankowe separatory do palców u nóg, do użytku podczas pedicure, piankowe separatory palców u nóg, do użytku
podczas pedicure, pilniki do paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne, pilniki do paznokci, elektryczne, płyny dezynfekujące [inne
niż mydło], płyny do leczenia grzybicy stóp, podgrzewacze wosku
do depilacji, podgrzewane elektrycznie szczotki do włosów, podkłady, portfele do przypinania na pasku, preparaty do suszenia lakierów,
prostownice do włosów, elektryczne, ręczne maszynki do strzyżenia,
ręczne maszynki do strzyżenia włosów, ręczne suszarki do włosów,
ręczniki papierowe, rozcieńczalniki do lakierów, środki na odciski,
suszarki do włosów, suszarki do włosów [do użytku domowego],
suszarki do włosów do użytku w salonach piękności, szczoteczki
do paznokci, szczotki do włosów, tarki do usuwania zrogowaceń, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, zagęszczacze do lakierów, zestawy do manicure, zestawy
do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, żyletki, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], henna do celów kosmetycznych, henna w proszku, kleje
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do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie, proszkowanej [pudry], kremy do paznokci, kremy do rąk, kremy kosmetyczne do rąk,
kremy ochronne, kremy, emulsje i żele nawilżające, lakier do celów
kosmetycznych, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci
w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci, maski kosmetyczne,
naklejki do ozdabiania ciała, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze olejki do rąk, odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół
paznokci, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów,
odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki stosowane na włosy,
odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejki do odżywiania włosów, olejki do włosów, patyczki z watą do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, peelingi złuszczające do rąk, peelingi
złuszczające do stóp, podkłady do lakierów do paznokci, podkłady
do paznokci [kosmetyki], rozpuszczalniki do usuwania lakierów,
rzęsy, rzęsy sztuczne, środki do usuwania lakieru, środki do usuwania paznokci żelowych, szampony, szampony do włosów dla ludzi,
szampony koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, szampony
przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych, szampony z odżywką do włosów, waciki do celów kosmetycznych, farby do włosów,
wosk do depilacji, woski do depilacji, żel do paznokci, żele do użytku kosmetycznego, żelowe maseczki na oczy, zestawy kosmetyków,
zmywacze do paznokci, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki],
stipery do usuwania lakieru hybrydowego, płyny do przemywania
lakieru hybrydowego, płyny do usuwania lakieru hybrydowego, miseczki do zdejmowania paznokci, lampy LED, żele do przedłużania
paznokci, farbki akrylowe do zdobień, stemple do zdobień, parafina,
wzorniki, bloki do matowienia płytki paznokci, łyżeczki kosmetyczne, taśmy medyczne, paski do depilacji, pasta cukrowa do depilacji,
szpatułki drewniane do wosku, puder akrylowy, szablony do przedłużania paznokci, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją powyższych towarów. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 328973
(220) 2019 07 09
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 04
(732) PASŁAWSKI PAWEŁ SORS, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	APTEKA CENTRUM ZDROWIA
(540)

(210) 502032

(591) biały, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 05.01.16
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły
higieniczne, 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi
handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, zarządzanie
programami i usługami w zakresie refundacji leków, zarządzanie programami i usługami refundacyjnymi aptek, 44 usługi farmaceutyczne,
wydawanie środków farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa farmaceutycznego, porady w zakresie
farmakologii, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, usługi farmaceutyczne
w zakresie sporządzania leków recepturowych, usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi.
(111) 328974
(220) 2019 07 09
(210) 502064
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 07
(732) WEGNER KAROL, PIEŚLAK BARTOSZ ITCRAFT SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) itCraft
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(540)

(591) niebieski, fioletowy, różowy, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.09
(510), (511) 9 oprogramowanie i systemy komputerowe, mobilne
aplikacje, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie
komputerów, oprogramowanie dla aplikacji i serwerów internetowych, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, oprogramowanie
do gier komputerowych, programy komputerowe (software ładowalny), programy sterujące komputerowe, nagrane, oprogramowanie
dla sprzętu do przetwarzania danych, sieci komputerowe, modemy,
układy baz danych, ładowalne oraz stałe (nagrane) oprogramowanie,
oprogramowanie wbudowane w urządzenia, sprzęt do zarządzania
bazami danych, komputerowy hardware oraz software wykorzystywany do tworzenia aplikacji biznesowych, programów wspomagających zarządzanie oraz zintegrowanych systemów biznesowych, interfejsy, sprzęt i urządzenia do elektronicznego przetwarzania danych,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, chipy (układy scalone), czytniki (sprzęt przetwarzania
danych), czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych,
drukarki komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, etykietki na towarach elektroniczne, hologramy,
karty magnetyczne zakodowane, klawiatury komputerowe, kodery
magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery,
komputery przenośne, mikroprocesory, monitory, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pliki graficzne do pobierania, pliki
muzyczne do pobierania, procesory centralne, procesory główne
(CPU), procesory graficzne, skanery, tablice ogłoszeń elektroniczne,
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia GPS, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], telefony, smartfony, tablety, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę
bezpośrednią oprogramowania komputerowego, oprogramowania
i sprzętu, komputerowych urządzeń peryferyjnych, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, usługi agencji
reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych, badanie rynku, badania opinii publicznej, pośrednictwo przy zawieraniu transakcji handlowych w zakresie sprzedaży
oprogramowania, pośrednictwo w zakresie pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, analizy kosztów,
analizy rynku, analiza w zakresie marketingu, usługi porównywania
cen, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, handlowe wyceny, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi public relations, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie-), reklama, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania do smartfonów,
aktualizacje oprogramowania dla smartfonów, programowanie aplikacji multimedialnych, projektowanie stron internetowych, usługi
projektowania, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], instalacje
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumen-

tów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa (SaaS),
aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie rozwijania systemów komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, analizy systemów komputerowych,
badania techniczne, digitalizacja dokumentów (skanowanie), usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
hosting serwerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, udostępnianie
miejsca na serwerach (strony internetowe), wypożyczanie komputerów, wzornictwo przemysłowe, montaż, konserwacja i naprawa
(oraz doradztwo w tym zakresie) oprogramowania, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM].

(111) 328975
(220) 2019 07 10
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) Taco Bell Corp., Irvine (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S TACO BELL SUPREME
(540)

(210) 502084

(531) 22.03.01, 22.03.05, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie programów lojalnościowych dla
klientów.
(111) 328976
(220) 2019 07 10
(210) 502107
(151) 2020 02 26
(441) 2019 10 28
(732)	ACHPAL VIJAY SAI GROUP, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NAMASTE CURRY
(540)

(591) biały, czerwony, pomarańczowy
(531) 05.05.20, 05.05.21, 01.15.05, 11.03.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej dotyczące towarów z branży gastronomicznej, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi programów promocyjnych,
zarządzanie w działalności handlowej, dostarczanie informacji gospodarczych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi internetowego serwisu promocyjnego dotyczącego towarów
z branży gastronomicznej, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 43 prowadzenie re-
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stauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych,
barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, stołówek,
usługi gastronomiczne i cateringowe, przygotowywanie potraw
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, organizowanie
przyjęć okolicznościowych, wynajmowanie sal na posiedzenia, bale,
koncerty, konferencje, pokazy, wystawy, prowadzenie sieci punktów
gastronomicznych na zasadzie franczyzy, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 328977
(220) 2019 07 10
(210) 502117
(151) 2020 01 31
(441) 2019 09 30
(732) MERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERA
(540)

(591) granatowy, czarny, biały
(531) 26.11.07, 26.11.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 przyrządy pomiarowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe,
aparatura telemetryczna, bezprzewodowe stacje pogodowe, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, systemy przetwarzania danych, 42
usługi w zakresie wzorcowania, doradztwo techniczne, projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych.
(111) 328978
(220) 2019 07 10
(210) 502121
(151) 2020 01 21
(441) 2019 10 07
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GardłoSept
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki
musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze,
kosmetyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, mydła lecznicze, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów
medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności,
tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały
opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(111) 328979
(220) 2019 07 10
(210) 502124
(151) 2020 01 21
(441) 2019 10 07
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GardłoSept A11
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki
musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych,
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preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne,
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki
lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, oleje
lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści
do celów farmaceutycznych, mydła lecznicze, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko
pszczele do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy
mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół
do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.

(111) 328980
(220) 2019 07 10
(210) 502125
(151) 2020 01 31
(441) 2019 09 30
(732)	GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RED BRICK APARTMENTS
(540)

(591) brązowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie
czynszu, wynajem mieszkań, 43 rezerwacja miejsc w hotelach, obsługa gastronomiczna, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, usługi restauracyjne, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 328981
(220) 2019 05 16
(210) 499862
(151) 2020 01 29
(441) 2019 10 14
(732)	NIEMIEC JAN FIRMA HANDLOWA, Hajduki Nyskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WENECJA
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 03.01.08, 03.01.16, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.04, 26.04.15
(510), (511) 18 torby, torebki-worki, torebki, nerki-torebki, 20 poduszki, 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, paski, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży dziecięcej,
odzieży dziewczęcej, swetrów, topów, odzieży wierzchniej dla kobiet
i mężczyzn, odzieży wierzchniej dla dziewcząt i chłopców, odzieży
wierzchniej dla dzieci, odzieży sportowej, odzieży wieczorowej,
odzieży treningowej, odzieży do spania, sukienek, sukni, t-shirtów,
koszulek, bluz, bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny damskiej,
bielizny męskiej, bielizny dziecięcej, kurtek, skarpetek, pasków, poduszek, poszewek na poduszki, toreb, toreb-worków.
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(111) 328982
(220) 2019 07 10
(210) 502128
(151) 2020 01 31
(441) 2019 09 30
(732) KOŹBIAŁ ANETA KOGIEL MOGIEL, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOGIEL Mogiel CAFFE
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi kawiarni, usługi herbaciarni.
(111) 328983
(220) 2019 07 10
(210) 502131
(151) 2020 01 31
(441) 2019 09 30
(732) SOBOTA HOUSE OF DENTISTRY SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIOMBKI
(510), (511) 44 usługi dentystyczne dla dzieci.
(111) 328984
(220) 2019 07 11
(210) 502142
(151) 2020 01 31
(441) 2019 09 30
(732) KONARSKI MATEUSZ BOFFE, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Candy bike
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, wata
cukrowa, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 328985
(220) 2019 07 11
(210) 502154
(151) 2020 01 31
(441) 2019 09 30
(732) PepsiCo, Inc., Purchase (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Lay’s Maxx. Gdy Potrzeba.
(510), (511) 29 przekąski na bazie ziemniaków, chipsy ziemniaczane,
chrupki ziemniaczane.
(111) 328986
(220) 2019 07 11
(210) 502155
(151) 2020 01 31
(441) 2019 09 30
(732) PepsiCo, Inc., Purchase (US)
(540) (znak słowny)
(540)	Gdy Potrzeba. Lay’s Maxx.
(510), (511) 29 przekąski na bazie ziemniaków, chipsy ziemniaczane,
chrupki ziemniaczane.
(111) 328987
(220) 2019 07 11
(210) 502160
(151) 2020 02 25
(441) 2019 10 07
(732)	AMOS-BIS A. MOŚCICKI, E. SUPIŃSKA SPÓŁKA JAWNA,
Mroków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amos

(540)

(531) 18.01.09, 27.05.01
(510), (511) 12 bagażniki dachowe, samochodowe bagażniki dachowe, boksy dachowe [bagażniki samochodowe], bagażniki dachowe
do pojazdów w postaci pojemników [boksów] do przewożenia ładunków, bagażniki do pojazdów, bagażniki do rowerów, bagażniki
na dach do samochodów osobowych, bagażniki mocowane na pokrywie bagażnika pojazdów, bagażniki do przewożenia ładunku
do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, bagażniki na narty do użytku na pojazdach, bagażniki na rowery do pojazdów, bagażniki rowerowe, bagażniki samochodowe na narty, haki [sprzęgi
do przyczep] do pojazdów, samochodowe boksy dachowe, platformy załadunkowe do pojazdów, przyczepy do przewożenia rowerów,
haki holownicze, haki holownicze do pojazdów, przyczepy do pojazdów (zaczepy, haki do-), wózki transportowe platformowe, bagażniki mocowane do maski pojazdu, zewnętrzne bagażniki na ładunki
do pojazdów, ramy, do bagażników, do rowerów, bagażniki do zakładania na pojazdy, bagażniki do użytku na pojazdach, usuwalne
haki kulowe do pojazdów, metalowe haki holownicze do pojazdów,
mocowania do noszenia [podnoszenia] ładunków do pojazdów
mechanicznych, wagony-platformy, 35 usługi handlu detalicznego
w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych.
(111) 328988
(220) 2019 07 11
(210) 502168
(151) 2020 02 25
(441) 2019 10 07
(732) RUDNIK-SIKORSKA KATARZYNA, Mała Piaśnica (PL);
SIKORSKI WITOLD, Mała Piaśnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KA MED
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, chusteczki odkażające, płyny
dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty antybakteryjne, preparaty
antyseptyczne, preparaty do sterylizacji, produkty sterylizujące do przemywania, roztwory do sterylizacji aparatów słuchowych, środki dezynfekcyjne i odkażające do aparatów słuchowych, spraye antybakteryjne,
środki bakteriobójcze, środki do sterylizacji, środki do usuwania bakterii, środki odkażające, preparaty do sterylizacji, substancje sterylizujące,
wata antyseptyczna, waciki odkażające, 9 oprogramowanie systemów
operacyjnych do aparatów słuchowych, oprogramowanie do obsługi
aparatów słuchowych, oprogramowanie do dopasowywania aparatów
słuchowych, oprogramowanie użytkowe do zapewniania połączenia
dźwiękowego między urządzeniem komputerowym, w szczególności
telefonem komórkowym lub tabletem, a urządzeniem do odtwarzania
dźwięku, mianowicie aparatem słuchowym, aparatura nadawcza i od-
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biorcza bezprzewodowa, mikrofony, baterie do aparatów słuchowych,
ładowarki, urządzenia do zdalnego sterowania i zdalnej obsługi, odbiorniki zdalnego sterowania, piloty [urządzenia do zdalnego sterowania],
aparatura do transmisji lub odtwarzania dźwięku, cyfrowe urządzenia
do przetwarzania sygnałów głosowych, procesory dźwięku, systemy
monitorów zakładane do ucha, słuchowe urządzenia monitorujące, odbiorniki zakładane do ucha, słuchawki, wzmacniacze do wykorzystania
z aparatami słuchowymi, urządzenia do transmisji strumieniowej danych
audio, urządzenia do łączności bezprzewodowej, telefony komórkowe
do użytku z aparatami słuchowymi, złącza pośrednie do podłączania
telefonów do aparatów słuchowych, elektroniczne urządzenia do łączenia aparatów słuchowych z innymi urządzeniami komunikacyjnymi,
w tym telefonami, urządzeniami radiowymi, do odtwarzania muzyki lub
odbiornikami telewizyjnymi, 10 aparaty i instrumenty słuchowe oraz
ich elementy składowe, analogowe aparaty słuchowe, cyfrowe aparaty
słuchowe, elektroniczne aparaty słuchowe, programowalne aparaty słuchowe, elektryczne aparaty słuchowe, aparaty do ochrony słuchu, protezy słuchowe, wyposażenie aparatów słuchowych, adaptery do aparatów
słuchowych, wzmacniacze akustyczne dla niedosłyszących, wkładki douszne będące elementami aparatów słuchowych, medyczne instrumenty słuchowe, instrumenty medyczne do użycia jako aparaty słuchowe,
urządzenia używane w leczeniu zaburzeń słuchu, urządzenia używane
do łagodzenia zaburzeń słuchu, urządzenia do badania zaburzeń słuchu,
trąbki uszne ułatwiające słyszenie, zatyczki do uszu, ochraniacze na uszy,
pojemniki wydzielające ciepło do uśmierzania bólu uszu, futerały na aparaty słuchowe, ultradźwiękowe przyrządy do czyszczenia do użytku
medycznego, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, chusteczki odkażające, płyny
dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty antybakteryjne, preparaty
antyseptyczne, preparaty do sterylizacji, produkty sterylizujące do przemywania, roztwory do sterylizacji aparatów słuchowych, środki dezynfekcyjne i odkażające do aparatów słuchowych, spraye antybakteryjne,
środki bakteriobójcze, środki do sterylizacji, środki do usuwania bakterii, środki odkażające, preparaty do sterylizacji, substancje sterylizujące,
wata antyseptyczna, waciki odkażające, oprogramowanie systemów
operacyjnych do aparatów słuchowych, oprogramowanie do obsługi
aparatów słuchowych, oprogramowanie do dopasowywania aparatów
słuchowych, oprogramowanie użytkowe do zapewniania połączenia
dźwiękowego między urządzeniem komputerowym, w szczególności
telefonem komórkowym lub tabletem, a urządzeniem do odtwarzania
dźwięku, mianowicie aparatem słuchowym, aparatura nadawcza i odbiorcza bezprzewodowa, mikrofony, baterie do aparatów słuchowych,
ładowarki, urządzenia do zdalnego sterowania i zdalnej obsługi, odbiorniki zdalnego sterowania, piloty [urządzenia do zdalnego sterowania],
aparatura do transmisji lub odtwarzania dźwięku, cyfrowe urządzenia
do przetwarzania sygnałów głosowych, procesory dźwięku, systemy
monitorów zakładane do ucha, słuchowe urządzenia monitorujące, odbiorniki zakładane do ucha, słuchawki, wzmacniacze do wykorzystania
z aparatami słuchowymi, urządzenia do transmisji strumieniowej danych
audio, urządzenia do łączności bezprzewodowej, telefony komórkowe
do użytku z aparatami słuchowymi, złącza pośrednie do podłączania
telefonów do aparatów słuchowych, elektroniczne urządzenia do łączenia aparatów słuchowych z innymi urządzeniami komunikacyjnymi,
w tym telefonami, urządzeniami radiowymi, do odtwarzania muzyki
lub odbiornikami telewizyjnymi, aparaty i instrumenty słuchowe oraz
ich elementy składowe, analogowe aparaty słuchowe, cyfrowe aparaty
słuchowe, elektroniczne aparaty słuchowe, programowalne aparaty słuchowe, elektryczne aparaty słuchowe, aparaty do ochrony słuchu, protezy słuchowe, wyposażenie aparatów słuchowych, adaptery do aparatów
słuchowych, wzmacniacze akustyczne dla niedosłyszących, wkładki douszne będące elementami aparatów słuchowych, medyczne instrumenty słuchowe, instrumenty medyczne do użycia jako aparaty słuchowe,
urządzenia używane w leczeniu zaburzeń słuchu, urządzenia używane
do łagodzenia zaburzeń słuchu, urządzenia do badania zaburzeń słuchu,
trąbki uszne ułatwiające słyszenie, zatyczki do uszu, ochraniacze na uszy,
pojemniki wydzielające ciepło do uśmierzania bólu uszu, futerały na aparaty słuchowe, ultradźwiękowe przyrządy do czyszczenia do użytku medycznego, 37 naprawa i konserwacja aparatów słuchowych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją aparatów słuchowych,
42 projektowanie i opracowywanie aparatów słuchowych, usługi projektowania aparatów słuchowych na zamówienie, opracowywanie protez
słuchowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z technologią medyczną, badania naukowe do ce-
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lów medycznych, badania technologiczne, technologiczne badania
projektowe, wynajem sprzętu naukowego i technologicznego, badanie
i kontrola jakości produktów, 44 usługi medyczne związane ze słuchem,
usługi w zakresie badania słuchu i badań laryngologicznych oraz doboru
aparatów słuchowych, doradztwo związane z badaniem słuchu, usługi
w zakresie terapii mowy i słuchu, rehabilitacja zaburzeń mowy i słuchu,
dopasowywanie aparatów słuchowych, usługi doradcze dotyczące aparatów słuchowych, wypożyczanie instrumentów i urządzeń medycznych
związanych ze słuchem, usługi w zakresie analiz medycznych związanych ze słuchem, poradnictwo i konsultacje medyczne związane z utratą
słuchu, usługi w zakresie audioprotetyki słuchu, usługi w zakresie diagnostyki słuchu, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi
informacji medycznej związanej ze słuchem świadczone za pośrednictwem internetu, usługi medyczne do celów diagnostyki słuchu. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 328989
(220) 2019 07 12
(210) 502181
(151) 2020 02 21
(441) 2019 11 04
(732) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HANDY PRIME
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe,
ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, elektryczne ostrzałki do łańcuchów,
traktory ogrodowe do strzyżenia trawników, samojezdne kosiarki
do trawy z siedziskiem dla operatora, pługi, glebogryzarki, elektryczne i spalinowe wiertnice do gleby, rozłupywarki i rozdrabniacze elektryczne i spalinowe, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory, odkurzacze
ogrodnicze i dmuchawy do liści elektryczne i spalinowe, opryskiwacze
spalinowe, pompy zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze, spawarki,
8 kosiarki ogrodowe ręczne, przycinarki jako narzędzia obsługiwane
ręcznie, nożyce do żywopłotów ręczne, odśnieżarki, narzędzia ogrodnicze i rolnicze obsługiwane ręcznie, 35 usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji handlowej i porad konsumenckich,
reklamowanie towarów i usług oraz ich promocja na rzecz osób trzecich, internetowe przekazywanie informacji tekstowych i obrazowych
na temat sprzedaży wysyłkowej towarów, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych, ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń
oraz przyborów i sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, badania rynku, opinii publicznej i badania
marketingowe, tworzenie komputerowych baz danych i zarządzanie
zbiorami informatycznymi, przetwarzanie danych dla osób trzecich,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie katalogów reklamowych, ulotek, folderów
i innych materiałów informacyjnych, tworzenie stron internetowych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 44 usługi związane z ogrodnictwem, terenami zieleni, sadownictwem, leśnictwem, doradztwo w zakresie aranżacji zieleni, projektowania, zakładania i utrzymywania ogrodów oraz ochrony roślin, chirurgia drzew i krzewów,
projektowanie i wykonawstwo ogrodów, architektura krajobrazu,
porady dotyczące narzędzi i sprzętu do pielęgnacji ogrodów i utrzymania porządku w otoczeniu domu, doradztwo w zakresie stosowania kalendarium ogrodnika i sadownika, porady odnośnie pielęgnacji
ogrodów i sadów, porady w zakresie uprawy roślin, wypożyczanie
sprzętu rolniczego i ogrodniczego.
(111) 328990
(220) 2019 07 15
(210) 502271
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 04
(732)	NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) TOPTELMI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
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(111) 328991
(220) 2019 07 15
(210) 502273
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 04
(732)	NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowny)
(540) TELONTOP
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 328992
(220) 2019 07 15
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn (GB)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 502295

(591) czerwony, żółty, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 04.05.04
(510), (511) 16 publikacje, druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 publikowanie książek, publikowanie broszur do nauki, informacja o edukacji, nauczanie języków obcych, nauczanie języków
obcych według własnej metody, organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie seminariów, tłumaczenia.

(591) brązowy, pomarańczowy, biały
(531) 28.01.99, 29.01.13, 03.04.02, 06.01.02, 08.01.19
(510), (511) 30 słodycze (cukierki), pomadki (cukierki), cukierki ciągutki.
(111) 328993
(220) 2019 07 15
(210) 502299
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Luxuri Caramel Fudge ORIGINAL CARAMEL FUDGE The
Original QUALITY TRADE MARK ORIGINAL AL MADDAH Since 1951
Saeed M. Al-Maddah
(540)

(591) brązowy, pomarańczowy, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.04.02, 06.01.04, 25.07.17, 26.01.02,
26.01.06, 26.01.18, 25.01.05
(510), (511) 30 słodycze (cukierki), pomadki (cukierki), cukierki ciągutki.
(111) 328994
(220) 2019 07 15
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 04
(732) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn (GB)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(111) 328995
(220) 2019 07 16
(210) 502324
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732)	NIETO-RASIŃSKI DAVID, NIETO-KUCZYŃSKA DOROTA
PRZYSTANEK EDU SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLORIN COLORADO
(540)

(210) 502301

(591) brązowy, pomarańczowy, biały
(531) 28.01.99, 29.01.13
(510), (511) 30 słodycze (cukierki), pomadki (cukierki), cukierki ciągutki.

(111) 328996
(220) 2019 07 17
(210) 502376
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 28
(732) FUNDACJA AGROUNIA, Sieradz (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AGROUNIA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
spożywczymi, usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej,
udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), również o charakterze dobroczynnym,
usługi doradcze (inne niż związane z edukacja i szkoleniami) w celu
zwiększenia zatrudnienia na terenach wiejskich i w małych miastach, doradztwo biznesowe dotyczące tworzenia przedsiębiorstw
na obszarach wiejskich i małych miast, badania rynku, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, agencje reklamowe, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i informacji dotyczących
przedsiębiorczości, 41 usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, organizowanie konferencji, organizacja i prowadzenie
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów
publicystycznych, doradztwo zawodowe-aktywizacja osób bezrobotnych poprzez kursy i szkolenia, także o charakterze dobroczynnym, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, usługi edukacyjne związane
z ochroną środowiska, usługi edukacyjne związane z ekologią, usługi
szkoleniowe i edukacyjne w celu zwiększenia zatrudnienia na terenach wiejskich i w małych miastach.
(111) 328997
(220) 2019 07 17
(151) 2020 01 24
(441) 2019 09 30
(732) MULTI FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZIME SMAKI znane i lubiane
(540)

(210) 502380

(591) czarny, żółty, czerwony, brązowy, jasnozielony,
ciemnozielony, pomarańczowy
(531) 07.01.09, 06.07.08, 06.19.09, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
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oraz warzywa, galaretki, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 35 pośrednictwo handlowe, import, eksport oraz usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności, mięsa, drobiu, dziczyzny, wyrobów z mięsa, wędlin, ekstraktów mięsnych, konserwowanych,
mrożonych, suszonych i gotowanych owoców oraz warzyw, galaretek,
mleka i produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, reklama
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji
promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, usługi w zakresie
doradztwa we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem przedsiębiorstwem.

(111) 328998
(220) 2019 07 18
(210) 502433
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 21
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Flegamina Multiactive Junior
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 328999
(220) 2019 07 18
(210) 502434
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 21
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Flegamina Multiactive
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 329000
(220) 2019 07 18
(210) 502437
(151) 2020 02 18
(441) 2019 11 04
(732)	ATRIUM COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A ATRIUM PLAZA
(540)
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informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich, 36 administrowanie nieruchomościami, prowadzenie agencji
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa biur, budynków,
dzierżawa gruntu, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], organizacja najmu nieruchomości handlowych,
ściąganie czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych
w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie
dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy ziemi, wynajem
pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie powierzchni
w centrach handlowych, wynajem lokali na cele biurowe, udzielanie
pożyczek hipotecznych, wymiana pieniędzy, usługi finansowe w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych
oraz doradztwa, informacji i operacji w zakresie obrotu nieruchomościami, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta,
emisja bonów wartościowych w postaci bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla
klientów, usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup
towarów, 42 doradztwo w zakresie informatyki, sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie konserwacji,
aktualizacji, instalacji, projektowania, powielania, wypożyczania oprogramowania komputerowego oraz odzyskiwania danych komputerowych, wynajmowanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony
antywirusowej, analizy systemów komputerowych, opracowywanie
projektów technicznych, doradztwo budowlane w zakresie projektów
architektonicznych i budowlanych, architektura, projektowanie budynków, usługi w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, 43 udostępnianie obiektów na imprezy
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie
pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.

(111) 329001
(220) 2018 09 14
(210) 490564
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL
(540)
(591) jasnoszary, ciemnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów z osobami
trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informatycznymi, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, przenoszenie przedsiębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej
lub handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie działalnością handlową,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajem przestrzeni reklamowej,
badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej w zakresie
działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie konkursami w celach
reklamowych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informacji marketingowej, marketing cyfrowy, marketing bezpośredni, udostępnianie raportów marketingowych, prowadzenie badań
marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, projektowanie badań marketingowych, analiza trendów marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, handlowe

(591) czerwony, żółty, szary, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.09
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium, termoizolowane
profile metalowe, profile metalowe do celów termoizolacyjnych, profile
z metalu na drzwi, boazeria metalowa, fasady metalowe, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, okładziny
metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów
metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, deski dachowe
z metalu, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe,
metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe
panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian,
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okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, aluminium
wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub
jego stopów, folia aluminiowa, 11 ogrzewanie podłogowe, urządzenia
do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, akumulatory ciepła, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia
do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia
na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki
płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej
wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego
ogrzewania, umieszczone poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, elektryczne ogrzewanie towarzyszące, grzejniki akumulacyjne, grzejniki elektryczne, grzejniki
segmentowe, grzejniki konwekcyjne, elektryczne grzejniki akumulacyjne, grzejniki do pomieszczeń, systemy HVAC ( instalacje do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), systemy HCA (instalacje i urządzenia
do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła), 42 badania naukowe,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii,
badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii,
badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie
graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie
wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie
znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami,
monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie
budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko
w obrębie budynków, ocena zagrożeń środowiskowych, pomiary środowiskowe, 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 zarejestrowanych 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) 329002
(220) 2018 09 14
(210) 490566
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL
(540)

(591) czerwony, niebieski, szary, biały, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15, 26.04.09
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium, termoizolowane
profile metalowe, profile metalowe do celów termoizolacyjnych, profile
z metalu na drzwi, boazeria metalowa, fasady metalowe, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, okładziny
metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów

metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, deski dachowe
z metalu, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe,
metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe
panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian,
okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, aluminium
wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub
jego stopów, folia aluminiowa, 11 ogrzewanie podłogowe, urządzenia
do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, akumulatory ciepła, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia
do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia
na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki
płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej
wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego
ogrzewania, umieszczone poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, elektryczne ogrzewanie towarzyszące, grzejniki akumulacyjne, grzejniki elektryczne, grzejniki
segmentowe, grzejniki konwekcyjne, elektryczne grzejniki akumulacyjne, grzejniki do pomieszczeń, systemy HVAC ( instalacje do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), systemy HCA (instalacje i urządzenia
do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła), 42 badania naukowe,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii,
badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii,
badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie
graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie
wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie
znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami,
monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie
budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko
w obrębie budynków, ocena zagrożeń środowiskowych, pomiary środowiskowe, 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 zarejestrowanych 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) 329003
(220) 2018 09 14
(210) 490581
(151) 2019 12 06
(441) 2019 07 29
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL
(540)

(591) czerwony, zielony, szary, czarny, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.09
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(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium, termoizolowane
profile metalowe, profile metalowe do celów termoizolacyjnych, profile
z metalu na drzwi, boazeria metalowa, fasady metalowe, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, okładziny
metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów
metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, deski dachowe
z metalu, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe,
metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe
panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian,
okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, aluminium
wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub
jego stopów, folia aluminiowa, 11 ogrzewanie podłogowe, urządzenia
do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania, akumulatory ciepła, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia
do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia
na gorące powietrze, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki
płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej
wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego
ogrzewania, umieszczone poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, elektryczne ogrzewanie towarzyszące, grzejniki akumulacyjne, grzejniki elektryczne, grzejniki
segmentowe, grzejniki konwekcyjne, elektryczne grzejniki akumulacyjne, grzejniki do pomieszczeń, systemy HVAC ( instalacje do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), systemy HCA (instalacje i urządzenia
do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła), 42 badania naukowe,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii,
badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii,
badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie
graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie
wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie
znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo-rozwojowe w zakresie
produktów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami,
monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie
budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko
w obrębie budynków, ocena zagrożeń środowiskowych, pomiary środowiskowe, 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 zarejestrowanych 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) 329004
(220) 2017 12 19 K
(210) 490058
(151) 2020 01 31
(441) 2019 07 08
(732) Ferring B.V., Hoofddorp (NL)
(540) (znak słowny)
(540) CERVIDIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne wyłącznie do użytku ginekologicznego.
(111) 329005
(220) 2019 07 18
(210) 502438
(151) 2020 02 18
(441) 2019 11 04
(732)	ATRIUM COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540)	A ATRIUM PLAZA
(540)

(591) biały, jasnoszary
(531) 26.01.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów z osobami
trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informatycznymi, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
przenoszenie przedsiębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie
w zakresie zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
w tym rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajem
przestrzeni reklamowej, badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informacji marketingowej,
marketing cyfrowy, marketing bezpośredni, udostępnianie raportów
marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, projektowanie
badań marketingowych, analiza trendów marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
36 administrowanie nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa biur, budynków,
dzierżawa gruntu, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa
nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków,
usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi
agencji w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy
ziemi, wynajmę pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem lokali na cele
biurowe, udzielanie pożyczek hipotecznych, wymiana pieniędzy,
usługi finansowe w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych,
budynkowych i lokalowych, oraz doradztwa, informacji i operacji
w zakresie obrotu nieruchomościami, emisja bonów wartościowych
jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych
w postaci bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych
w ramach programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe
związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 42 doradztwo
w zakresie informatyki, sprzętu komputerowego, oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powielania, wypożyczania oprogramowania
komputerowego oraz odzyskiwania danych komputerowych, wynajmowanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony
antywirusowej, analizy systemów komputerowych, opracowywanie
projektów technicznych, doradztwo budowlane w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, architektura, projektowanie
budynków, usługi w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w dziedzi-
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nie automatyzacji biura i miejsca pracy, 43 udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.

(111) 329006
(220) 2019 07 18
(210) 502440
(151) 2020 02 18
(441) 2019 11 04
(732)	ATRIUM COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A ATRIUM PLAZA
(540)

(591) biały, jasnobeżowy
(531) 26.01.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów z osobami
trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informatycznymi, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
przenoszenie przedsiębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie
w zakresie zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
w tym rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajem
przestrzeni reklamowej, badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informacji marketingowej,
marketing cyfrowy, marketing bezpośredni, udostępnianie raportów
marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, projektowanie
badań marketingowych, analiza trendów marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
36 administrowanie nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa biur, budynków,
dzierżawa gruntu, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa
nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków,
usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi
agencji w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy
ziemi, wynajmę pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem lokali na cele
biurowe, udzielanie pożyczek hipotecznych, wymiana pieniędzy,
usługi finansowe w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych,
budynkowych i lokalowych, oraz doradztwa, informacji i operacji
w zakresie obrotu nieruchomościami, emisja bonów wartościowych
jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych
w postaci bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych
w ramach programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe
związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 42 doradztwo

w zakresie informatyki, sprzętu komputerowego, oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powielania, wypożyczania oprogramowania
komputerowego oraz odzyskiwania danych komputerowych, wynajmowanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony
antywirusowej, analizy systemów komputerowych, opracowywanie
projektów technicznych, doradztwo budowlane w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, architektura, projektowanie
budynków, usługi w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, 43 udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.

(111) 329007
(220) 2019 07 18
(210) 502441
(151) 2020 02 18
(441) 2019 11 04
(732)	ATRIUM COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A ATRIUM CENTRUM
(540)

(591) biały, jasnobeżowy
(531) 26.01.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie usług wynikających z umów z osobami
trzecimi [handel], zarządzanie zbiorami informatycznymi, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
przenoszenie przedsiębiorstw, pomoc przedsiębiorstwom w przemysłowej lub handlowej działalności gospodarczej, zarządzanie
w zakresie zamówień materiałów biurowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyceny handlowe, zarządzanie działalnością handlową, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
w tym rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajem
przestrzeni reklamowej, badania rynku, badania marketingowe, opinii publicznej w zakresie działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie konkursami w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informacji marketingowej,
marketing cyfrowy, marketing bezpośredni, udostępnianie raportów
marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, projektowanie
badań marketingowych, analiza trendów marketingowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
36 administrowanie nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa biur, budynków,
dzierżawa gruntu, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa
nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], organizacja najmu nieruchomości handlowych, ściąganie czynszów od najemców zarządzanych lub posiadanych nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych w nieruchomościach budynkowych, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków,
usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi
agencji w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomo-
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ści w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy
ziemi, wynajmę pomieszczeń biurowych, handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem lokali na cele
biurowe, udzielanie pożyczek hipotecznych, wymiana pieniędzy,
usługi finansowe w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych,
budynkowych i lokalowych oraz doradztwa, informacji i operacji
w zakresie obrotu nieruchomościami, emisja bonów wartościowych
jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych
w postaci bonów upominkowych, emisja bonów wartościowych
w ramach programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe
związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 42 doradztwo
w zakresie informatyki, sprzętu komputerowego, oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie konserwacji, aktualizacji, instalacji, projektowania, powielania, wypożyczania oprogramowania
komputerowego oraz odzyskiwania danych komputerowych, wynajmowanie zasobów serwerów, komputerów, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi komputerowe w zakresie ochrony
antywirusowej, analizy systemów komputerowych, opracowywanie
projektów technicznych, doradztwo budowlane w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, architektura, projektowanie
budynków, usługi w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, 43 udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.

(111) 329008
(220) 2019 07 18
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 14
(732) ROSZ ADAM AVICON, Łomianki (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 502471

(591) ciemnogranatowy, biały
(531) 24.15.21, 26.03.23, 26.04.09, 29.01.12, 24.15.02, 26.03.04
(510), (511) 7 generatory, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny
do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do sortowania materiałów nadających się do przerobienia na surowce wtórne, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, filtry do maszyn, filtry
powietrza do celów mechanicznych, maszyny do filtrowania, przesiewacze, wirówki, wirówki przemysłowe, wibracyjne separatory
[maszyny], separatory [maszyny], wkłady do maszyn filtrujących, drukarki 3D, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, maszyny produkujące układy
pamięciowe, mieszalniki, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki
tworzyw sztucznych, obrabiarki sterowane numerycznie, półprzewodnikowe maszyny przetwarzające do produkcji dysków magnetycznych, przyrządy mechaniczne do sterowania systemem, rozdrabniacze [maszyny], sortownice optyczne, urządzenia
manipulacyjne [maszyny] do użytku przemysłowego, zrobotyzowane maszyny do zamykania, zrobotyzowane maszyny do wykańczania, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, kompresory zrobotyzowane, zrobotyzowane separatory, filtry [części maszyn lub
silników], podajniki [części maszyn], platformy dostępowe [mechaniczne], prowadnice do maszyn, regulatory, wirniki, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, sterowniki pneumatyczne do maszyn, sterowniki hydrauliczne do maszyn, 9 urządzenia, przyrządy,
instalacje, sprzęt komputerowy, komputery, komputery przemysłowe, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji,
indeksowania i organizacji informacji, informacji elektronicznej
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w obrębie indywidualnych stacji roboczych, komputerów osobistych, sieci komputerowych, Internetu, 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, programy komputerowe nagrane, tablice na ogłoszenia elektroniczne, zbiory danych nagrane
na nośnikach informacji, wizualne i/lub odczytywalne maszynowo
nośniki informacji, pobieralne publikacje elektroniczne, publikacje
w formie elektronicznej, oprogramowanie komputerowe [software],
oprogramowanie zawierające wyszukiwarki i przeszukiwanie baz danych, czujniki, cyfrowe urządzenia czuciowe, czujniki fotoelektryczne, czujniki elektryczne, elektroniczne, laserowe, magnetyczne,
optyczne, oscylacyjne, piezoelektryczne, położenia LED, światłowodowe, ultradźwiękowe, czujniki do migawek, czujniki kątowe, czujniki i detektory, kontrolery czujników, elektroniczne urządzenia
do zdalnego sterowania, elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp
i opraw oświetleniowych LED, elektryczne instalacje sterujące, elektryczne jednostki sterujące procesami, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem,
sterowniki komunikacyjne, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń
lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki wrażliwe na dźwięk do urządzeń
i przyrządów do oświetlania, elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp
i opraw oświetleniowych LED, sterowniki urządzeń i oprogramowania sterowniki procesów [elektryczne], inteligentne sterowniki silników, sterowniki automatyki przemysłowej, sterowniki programowalne, sterowniki LED, sterowniki elektroniczne, sterowniki elektryczne
sondy do celów naukowo-badawczych, sondy próżniowe do celów
laboratoryjnych, detektory, wykrywacze [detektory], filtry do urządzeń optycznych, filtry optyczne, filtry podczerwieni, filtry polaryzacyjne, elektrofiltry, filtry ultrafioletowe, inne niż do celów medycznych, filtry ze szkła optycznego, optyczne urządzenia do lokalizacji
obiektów, celowniki optyczne [teleskopowe], lampy elektronowe
wzmacniające obraz, lunety, mikroskopy, fotomikroskopy, makroskopy, okulary powiększające, deflektory wiązki optycznej, futerały
na urządzenia optyczne, odbłyśniki optyczne, śruby mikrometryczne
do instrumentów optycznych, urządzenia i przyrządy optyczne,
szkło optyczne, soczewki optyczne, optyczne przesuwniki fazowe,
wzierniki optyczne, optyka światłowodowa, pryzmaty [optyka], lupy
[optyka], lustra [optyka], pryzmaty [do teleskopów], spektrografy,
urządzenia sterujące oświetleniem, elektroniczne urządzenia
do zdalnego sterowania, elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne regulatory, chipy z kodem DNA, stereomikroskopy, teleskopy,
urządzenia do spektrometrii, elektrolizery, fluidyzacyjne suszarki,
elektryczne wykrywacze obiektów, elektroniczne wykrywacze
obiektów, przyrządy nawigacyjne, instalacje laserowe, inne niż
do celów medycznych, lampy elektronowe wzmacniające obraz, projektory profilowe, wzmacniacze obrazu, wzierniki światłowodowe
[inne niż do celów medycznych], urządzenia do obrazowania termicznego, inne niż do celów medycznych, urządzenia do manipulowania obrazami trójwymiarowymi, ultramikroskopy, teleskopowy
sprzęt do śledzenia obiektów, teleskopowe wykrywacze obiektów,
przyrządy zawierające okular, lasery do użytku przemysłowego, diody laserowe, lasery, nie do celów medycznych, sprzęt laserowy
nie do celów medycznych, lasery do celów naukowych, instalacje laserowe, inne niż do celów medycznych, laserowe wskaźniki celu, złącza optyczne, złącza kabli audio, złącza do światłowodów, złącza
do kabli, złącza do urządzeń telekomunikacyjnych, włókna do transmisji dźwięków i obrazów, tuleje łączące do włókien światłowodowych, światłowody zachowujące polaryzację, magnetyczne przewody telefoniczne, nadajniki optyczne do użytku z kablami
światłowodowymi, okablowanie do komputerów, okablowanie sieciowe, osłony kabli światłowodowych, przejściówki do kabli koncentrycznych, przekaźniki koncentryczne, przewody USB do telefonów
komórkowych, przewody świetlne USB, przełączniki optyczne, receptory światłowodowe, łączniki kabli koncentrycznych, łączniki
koncentryczne, łączniki światłowodowe, włókna do transmisji dźwięków i obrazów, światłowody, elektryczne przewody telefoniczne,
elektryczne przewody telegraficzne, falowody, światłowody, kable
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wykorzystywane w sieci Ethernet, kable światłowodowe, kable telekomunikacyjne, kable optyczne, kable koncentryczne, kable interfejsowe do multimediów o wysokiej rozdzielczości, kable do transmisji
danych, kable USB, kable do przekaźników radiowych, elektryczne
przewody telefoniczne, elektryczne przewody telegraficzne, kable
elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, kable elektryczne
do przesyłania dźwięków i obrazów, falowody, adaptery do łączenia
urządzeń medialnych, komponenty i części do komputerów, hybrydowe dyski półprzewodnikowe (SSHD), mikroprocesorowe urządzenia sterujące, magistrale komputerowe, koprocesory matematyczne,
kontrolery ruchu, pamięci komputerowe, układy scalone do konkretnych zastosowań, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego, szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, anteny jako urządzenia komunikacyjne, urządzenia do komunikacji
pomiędzy dwoma węzłami sieci (Point-to-Point), urządzenia
do transmisji, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, dotykowe urządzenia komunikacyjne, elektroniczne
urządzenia do przesyłania sygnałów audio, nadajniki [telekomunikacja], odbiorniki-nadajniki satelitarne, optyczne urządzenia komunikacyjne, programowalne urządzenia telekomunikacyjne, sieci komunikacyjne, sieci telekomunikacyjne, symulatory nadajników, zespoły
nadajnikowe audio, urządzenie nadawczo-odbiorcze, urządzenia
wysokiej częstotliwości, kamery internetowe, kamery konferencyjne,
kamery do szybkiego skanowania, kamery na podczerwień, kamery
termowizyjne, kamery aktywowane ruchem, kamery endoskopowe
do celów przemysłowych, kamery nadzorujące, kamery do telewizji
przemysłowej, urządzenia i instrumenty pomiarowe, urządzenia fotometryczne [inne niż do użytku medycznego], urządzenia do pomiarów precyzyjnych, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem,
przyrządy do pomiaru oświetlenia, optyczne elementy pomiarowe,
optyczne urządzenia pomiarowe, niwelatory, mierniki, miary, magnetometry, liczniki, laserowe systemy pomiarowe, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru odległości
i wymiarów, przyrządy do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru
temperatury, przyrządy do pomiaru wagi, urządzenia pomiarowe,
do liczenia, wyrównywania i kalibracji, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji, przyrządy do pomiaru czasu
(z wyłączeniem zegarów i zegarków), elektryczne urządzenia pomiarowe, laserowe urządzenie do pomiaru poziomu, podwodne pomiarowe urządzenia sonarowe, przyrządy do pomiaru oświetlenia, przyrządy pomiarowe, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia
i instrumenty pomiarowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, urządzenia do testowania i kontroli jakości, sprzęt do wykrywania i pomiaru
odległości za pomocą światła [LIDAR] do pojazdów, regulatory ciśnienia [mierniki], teodolity, tonometry [nie do celów medycznych],
spektrofotometry, skanujące densytometry laserowe, refraktometry,
reflektometry, reometry, niwelatory, mierniki, miary, magnetometry,
liczniki, urządzenia do testowania i kontroli jakości, czytniki kodów
kreskowych, czytniki optyczne kodów, czytniki kodów, skanery rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, skanery optyczne, skanery luminescencyjne, skanery, skanery ręczne, skanery luminescencyjne, skanery 3D, skanery biometryczne, skanery podczerwieni,
skanery digitalizujące, skanery elektroniczne, skanery obrazu, skanery optyczne, przenośne skanery, cyfrowe skanery graficzne, skanery
[urządzenia wejściowe], biometryczne skanery siatkówki, skanery
kodów kreskowych, skanery odcisków palców, skanery płyt drukarskich, skanery do przetwarzania cyfrowego, skanery [urządzenia
do przetwarzania danych], adaptery do obiektywów do aparatu fotograficznego, dalmierze [do aparatów fotograficznych], mocowania
obiektywów do aparatu fotograficznego, powiększalniki, osłony
obiektywów, osłona na kamerę, procesory do przetwarzania obrazów, szpule [fotografia], syntezatory obrazów, stabilizatory obrazu,
przykrywki obiektywu, przyrządy do obrazowania, urządzenia
do oświetlenia błyskowego, urządzenia do przetwarzania obrazów,
urządzenia do spektroskopii rentgenowskiej [inne niż do celów medycznych], urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do obrazowania elektronicznego, urządzenia do generowania obrazów
wirtualnych, okulary 3D, migawki obiektywów, migawki optyczne,
wzmacniacze optyczne, dyski optyczne, dyski komputerowe, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
(elektryczne i mechaniczne), sprzęt do komunikacji, termograficzne
urządzenia, inne niż do celów medycznych, telekonwertery, sprzęt

endoskopowy do celów przemysłowych, urządzenia wielofunkcyjne
do zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia szyfrujące, kodery optyczne, kodery magnetyczne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, procesory mowy, odbiorniki optyczne,
ograniczniki sygnału, urządzenia do montowania kamer, urządzenia
do gromadzenia danych, znaczniki RFID [wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej], wzmacniacze cyfrowe, wzmacniacze,
urządzenia mocujące do monitorów, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, aparatura sygnalizacyjna, mechanizmy kontroli dostępu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, elektroniczne etykietki zabezpieczające, elektroniczne etykiety identyfikacyjne
i oznaczenia, elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów
śledzonych, elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych,
spektrometry, spektroskopy, taksometry, zdalnie sterowane urządzenia telemetryczne, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wariometry, urządzenia topograficzna [elektroniczne], urządzenia telemetryczne do zastosowań z zakresu silników, urządzenia
synchronizacyjne do urządzeń do obróbki przemysłowej, przyrządy
obserwacyjne, wzmacniacze obrazu, wzmacniacze światła resztkowego, wizjery optyczne, wzmacniacze optyczne, aparatura optyczna
na podczerwień, artykuły optyczne, deflektory wiązki optycznej, futerały na urządzenia optyczne, kondensory optyczne, mikroskopy
z oświetleniem LED, odbłyśniki optyczne, okulary inteligentne,
optyczne przesuwniki fazowe, optyczne urządzenia do monitoringu
obiektów śledzonych, optyczne wykrywacze obiektów, optyczny
sprzęt do śledzenia obiektów, pryzmaty do celów optycznych, przyrządy zawierające okular, stereoskopy, szkło do rotatora Faradaya,
szkło optyczne, teleskopowe urządzenia do monitoringu obiektów
śledzonych, teleskopowe wykrywacze obiektów, urządzenia do badań optycznych do użytku przemysłowego, urządzenia i przyrządy
do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy optyczne, wzierniki optyczne, wzierniki optyczne do przeprowadzania inspekcji, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, alarmy
i urządzenia ostrzegawcze, aparatura sygnalizacyjna, mechanizmy
kontroli dostępu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, błyskowe
światła bezpieczeństwa radary, sonary, systemy radarowe, systemy
automatyki domowej, systemy nadzoru wideo, urządzenia do spektrometrii, teleskopy, filtry na obiektywy [do aparatów fotograficznych], obiektywy do mikroskopów, obiektywy, obiektywy [soczewki]
optyka, obiektywy wymienne, obiektywy powiększające, obiektywy
[soczewki] do astrofotografii, obiektywy powiększające, adaptery
baterii, ładowarki, stacje dokujące, transformatory, zasilacze, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia do monitorowania, urządzenia do testowania i kontroli jakości, przyrządy do pomiaru energii
elektrycznej, przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru temperatury, przyrządy po pomiaru wagi, optyczne elementy pomiarowe, laboratoryjne urządzenia optyczne, urządzenia optyczne, wzmacniacze
i korektory, oscyloskopy laboratoryjne, pryzmaty [do mikroskopów],
pryzmaty do celów naukowych, przesłony filtrów do użytku laboratoryjnego, przyrządy laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego,
roboty laboratoryjne, urządzenia filtrujące do użytku laboratoryjnego, urządzenia i przyrządy laboratoryjne, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, wirówki laboratoryjne, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, lampy
szczelinowe [biomikroskopy], separatory magnetyczne do celów naukowych, reflektory [do mikroskopów], reflektory [do teleskopów],
roboty edukacyjne, satelity do celów naukowych, stoły optyczne,
symulatory urządzeń, teleskopy, urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy
naukowe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, diody laserowe, przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa urządzeń i przyrządów: naukowych, geodezyjnych, fotograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, dydaktycznych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzeń do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetycznych nośników danych, nagranych
dysków, maszyn liczących, osprzęt do przetwarzania danych, kom-
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puterów, programów komputerowych, urządzeń do oświetlania,
ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę,
maszyn i obrabiarek, silników (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmów sprzęgania i napędu (z wyjątkiem
stosowanych w pojazdach lądowych), skanerów, kamer, kabli, czytników kodów, obiektywów, oświetlaczy, filtrów, filtrów optycznych,
komputerów, komputerów przemysłowych, sterowników, spektrofotometrów, systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, telefoniczne udzielanie
informacji, usługi call-center, w tym przetwarzanie zleceń zakupu,
reklamacji i zapytań ofertowych, udostępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla użytkowników Internetu, telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych, mianowicie doradztwo odnośnie produktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień,
fakturowanie i obsługa reklamacji (handel elektroniczny) przez hotline serwisową, 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, informacja online dotycząca marketingu, programów lojalnościowych,
bonusowych, zniżek, bonów, kart, czeków, kodów, kuponów, nośników umożliwiających doładowanie wartościowe, promocja sprzedaży, forum informacyjne dla konsumentów, organizowanie dystrybucji bonów towarowych, wartościowych, podarunkowych, czeków
wartościowych, czeków podarunkowych, kart podarunkowych, kart
wartościowych, zniżek, kuponów, kodów, nośników umożliwiających
doładowanie wartościowe za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, jak i poprzez Internet, organizowanie gier, konkursów wystaw, prezentacji i loterii oraz imprez rozrywkowych w celach handlowych lub reklamowych, także online
przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów,
giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, organizowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji,
zarządzania i promocji, usługi franchisingu zawarte w tej klasie, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami, obróbka danych komputerowych, systematyzacja informacji prowadzona
w komputerowych bazach danych, zarządzanie sprzedażą przez Internet, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie,
przeprowadzanie sondaży, badania i analiza rynku, analiza kosztów,
sporządzanie statystyk, badania opinii publicznej, także na podstawie ankiet wypełnianych online, zarządzanie zasobami ludzkimi
i usługi rekrutacji personelu, usługi biurowe, automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
związane z przetwarzaniem danych, gromadzenie i systematyzacja
informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych, kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, doradztwo biznesowe, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością
gospodarczą i marketingu, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień
online, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, skomputeryzowane zamówienia towarów,
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, świadczenie usług porównania cen online, usługi w zakresie
analizy cen, usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień
na rzecz osób trzecich, 42 usługi informatyczne w zakresie interaktywnej platformy do wymiany informacji, zwłaszcza informacji kontaktowych różnego rodzaju, naukowe i techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie produktów,
projektowanie, rozwój, powielanie i instalacje komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, przetwarzanie
danych, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, produktów, maszyn, kontrola jakości, prace badawczo-rozwojowe zakresie sprzętu
komputerowego, komputerów przemysłowych, maszyn, urządzeń
i przyrządów pomiarowych, optycznych, sygnalizacyjnych, oświetleniowych, do zapisu danych, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego i oprogramowania, rozwój, tworzenie, rozbudowa i konserwacja (ulepszanie i aktualizacja) systemów komputerowych, usługi
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bibliotek programów komputerowych i baz danych, jak również
ich wynajem, doradztwo w sprawach urządzeń komputerowych, teleinformatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi oraz serwisami internetowymi, projektowanie i opracowywanie portali internetowych, administrowanie portalami internetowymi, prowadzenie
serwerów, tworzenie, utrzymywanie, projektowanie serwisów internetowych WWW, obsługa forum dyskusyjnego, wzornictwo i rozwój
produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi artystów grafików, plastyków, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe, usługi administratora baz danych, także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego.
obsługa elektronicznej i internetowej platformy, prowadzenie stron
komputerowych, w szczególności stron z platformą o użyteczności
społecznej online do handlu, wymiany informacji, sprzedaży, napraw, serwisowania, regeneracji, reklamacji elektronicznej dla zarejestrowanych użytkowników, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci
informacyjnej, tworzenie indeksów informacji, dostarczanie interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu
tworzenia usług informacyjnych dostosowanych do indywidualnych
potrzeb dostępnych przez globalną sieć komputerową w celu wyszukiwania, przekazywania i przetwarzania informacji w zakresie sprzedaży, promocji, napraw, serwisowania, reklamacji, gwarancji, konserwacji oraz usług w formie tekstu, elektronicznych dokumentów,
banków danych, grafiki i audiowizualnych informacji. odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone online, prowadzenie serwerów, elektroniczna konwersja danych
lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, doradztwo
w sprawach sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo
w zakresie projektów technologicznych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania,
wyświetlania i przechowywania danych.

(111) 329009
(220) 2019 07 18
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 14
(732) ROSZ ADAM AVICON, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AVICON ADVANCED VISION CONTROL
(540)

(210) 502473

(591) biały, ciemnogranatowy
(531) 24.15.02, 24.15.21, 26.03.04, 26.03.23, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 generatory, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do sortowania materiałów nadających się do przerobienia na surowce wtórne, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, filtry do maszyn, filtry powietrza do celów
mechanicznych, maszyny do filtrowania, przesiewacze, wirówki, wirówki
przemysłowe, wibracyjne separatory [maszyny], separatory [maszyny],
wkłady do maszyn filtrujących, drukarki 3D, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, maszyny produkujące układy pamięciowe, mieszalniki, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki tworzyw sztucznych, obrabiarki sterowane
numerycznie, półprzewodnikowe maszyny przetwarzające do produkcji
dysków magnetycznych, przyrządy mechaniczne do sterowania systemem, rozdrabniacze [maszyny], sortownice optyczne, urządzenia manipulacyjne [maszyny] do użytku przemysłowego, zrobotyzowane maszyny do zamykania, zrobotyzowane maszyny do wykańczania, wibratory
[maszyny] do celów przemysłowych, kompresory zrobotyzowane, zrobotyzowane separatory, filtry [części maszyn lub silników], podajniki [części maszyn], platformy dostępowe [mechaniczne], prowadnice do maszyn, regulatory, wirniki, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn,
sterowniki pneumatyczne do maszyn, sterowniki hydrauliczne do maszyn, 9 urządzenia, przyrządy, instalacje, sprzęt komputerowy, kompute-
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ry, komputery przemysłowe, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, informacji
elektronicznej w obrębie indywidualnych stacji roboczych, komputerów
osobistych, sieci komputerowych, Internetu, 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, programy komputerowe nagrane, tablice na ogłoszenia elektroniczne, zbiory danych nagrane na nośnikach informacji, wizualne i/lub
odczytywalne maszynowo nośniki informacji, pobieralne publikacje
elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej, oprogramowanie
komputerowe [software], oprogramowanie zawierające wyszukiwarki
i przeszukiwanie baz danych, czujniki, cyfrowe urządzenia czuciowe,
czujniki fotoelektryczne, czujniki elektryczne, elektroniczne, laserowe,
magnetyczne, optyczne, oscylacyjne, piezoelektryczne, położenia LED,
światłowodowe, ultradźwiękowe, czujniki do migawek, czujniki kątowe,
czujniki i detektory, kontrolery czujników, elektroniczne urządzenia
do zdalnego sterowania, elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw
oświetleniowych LED, elektryczne instalacje sterujące, elektryczne jednostki sterujące procesami, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące,
sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, sterowniki komunikacyjne, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, sterowniki oprogramowania
do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu
i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki
wrażliwe na dźwięk do urządzeń i przyrządów do oświetlania, elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED, sterowniki urządzeń i oprogramowania sterowniki procesów [elektryczne], inteligentne sterowniki silników, sterowniki automatyki przemysłowej,
sterowniki programowalne, sterowniki LED, sterowniki elektroniczne,
sterowniki elektryczne sondy do celów naukowo-badawczych, sondy
próżniowe do celów laboratoryjnych, detektory, wykrywacze [detektory], filtry do urządzeń optycznych, filtry optyczne, filtry podczerwieni, filtry polaryzacyjne, elektrofiltry, filtry ultrafioletowe, inne niż do celów
medycznych, filtry ze szkła optycznego, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, celowniki optyczne [teleskopowe], lampy elektronowe
wzmacniające obraz, lunety, mikroskopy, fotomikroskopy, makroskopy,
okulary powiększające, deflektory wiązki optycznej, futerały na urządzenia optyczne, odbłyśniki optyczne, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, urządzenia i przyrządy optyczne, szkło optyczne, soczewki optyczne, optyczne przesuwniki fazowe, wzierniki optyczne,
optyka światłowodowa, pryzmaty [optyka], lupy [optyka], lustra [optyka],
pryzmaty [do teleskopów], spektrografy, urządzenia sterujące oświetleniem, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, elektroniczne
kontrolery cyfrowe, elektroniczne regulatory, chipy z kodem DNA, stereomikroskopy, teleskopy, urządzenia do spektrometrii, elektrolizery, fluidyzacyjne suszarki, elektryczne wykrywacze obiektów, elektroniczne
wykrywacze obiektów, przyrządy nawigacyjne, instalacje laserowe, inne
niż do celów medycznych, lampy elektronowe wzmacniające obraz, projektory profilowe, wzmacniacze obrazu, wzierniki światłowodowe [inne
niż do celów medycznych], urządzenia do obrazowania termicznego,
inne niż do celów medycznych, urządzenia do manipulowania obrazami
trójwymiarowymi, ultramikroskopy, teleskopowy sprzęt do śledzenia
obiektów, teleskopowe wykrywacze obiektów, przyrządy zawierające
okular, lasery do użytku przemysłowego, diody laserowe, lasery,
nie do celów medycznych, sprzęt laserowy nie do celów medycznych,
lasery do celów naukowych, instalacje laserowe, inne niż do celów medycznych, laserowe wskaźniki celu, złącza optyczne, złącza kabli audio,
złącza do światłowodów, złącza do kabli, złącza do urządzeń telekomunikacyjnych, włókna do transmisji dźwięków i obrazów, tuleje łączące
do włókien światłowodowych, światłowody zachowujące polaryzację,
magnetyczne przewody telefoniczne, nadajniki optyczne do użytku z kablami światłowodowymi, okablowanie do komputerów, okablowanie
sieciowe, osłony kabli światłowodowych, przejściówki do kabli koncentrycznych, przekaźniki koncentryczne, przewody USB do telefonów komórkowych, przewody świetlne USB, przełączniki optyczne, receptory
światłowodowe, łączniki kabli koncentrycznych, łączniki koncentryczne,
łączniki światłowodowe, włókna do transmisji dźwięków i obrazów, światłowody, elektryczne przewody telefoniczne, elektryczne przewody telegraficzne, falowody, światłowody, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, kable światłowodowe, kable telekomunikacyjne, kable optyczne,
kable koncentryczne, kable interfejsowe do multimediów o wysokiej

rozdzielczości, kable do transmisji danych, kable USB, kable do przekaźników radiowych, elektryczne przewody telefoniczne, elektryczne przewody telegraficzne, kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów,
kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, falowody, adaptery do łączenia urządzeń medialnych, komponenty i części do komputerów, hybrydowe dyski półprzewodnikowe (SSHD), mikroprocesorowe
urządzenia sterujące, magistrale komputerowe, koprocesory matematyczne, kontrolery ruchu, pamięci komputerowe, układy scalone do konkretnych zastosowań, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego, szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, anteny
jako urządzenia komunikacyjne, urządzenia do komunikacji pomiędzy
dwoma węzłami sieci (Point-to-Point), urządzenia do transmisji, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, dotykowe
urządzenia komunikacyjne, elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów audio, nadajniki [telekomunikacja], odbiorniki-nadajniki satelitarne, optyczne urządzenia komunikacyjne, programowalne urządzenia
telekomunikacyjne, sieci komunikacyjne, sieci telekomunikacyjne, symulatory nadajników, zespoły nadajnikowe audio, urządzenie nadawczo-odbiorcze, urządzenia wysokiej częstotliwości, kamery internetowe, kamery konferencyjne, kamery do szybkiego skanowania, kamery
na podczerwień, kamery termowizyjne, kamery aktywowane ruchem,
kamery endoskopowe do celów przemysłowych, kamery nadzorujące,
kamery do telewizji przemysłowej, urządzenia i instrumenty pomiarowe,
urządzenia fotometryczne [inne niż do użytku medycznego], urządzenia
do pomiarów precyzyjnych, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, przyrządy do pomiaru oświetlenia, optyczne elementy pomiarowe,
optyczne urządzenia pomiarowe, niwelatory, mierniki, miary, magnetometry, liczniki, laserowe systemy pomiarowe, przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy do pomiaru energii
elektrycznej, przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy
do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru temperatury, przyrządy
do pomiaru wagi, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania
i kalibracji, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji,
przyrządy do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), elektryczne urządzenia pomiarowe, laserowe urządzenie do pomiaru poziomu, podwodne pomiarowe urządzenia sonarowe, przyrządy do pomiaru
oświetlenia, przyrządy pomiarowe, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia i instrumenty pomiarowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, urządzenia do testowania i kontroli jakości, sprzęt do wykrywania
i pomiaru odległości za pomocą światła [LIDAR] do pojazdów, regulatory
ciśnienia [mierniki], teodolity, tonometry [nie do celów medycznych],
spektrofotometry, skanujące densytometry laserowe, refraktometry, reflektometry, reometry, niwelatory, mierniki, miary, magnetometry, liczniki, urządzenia do testowania i kontroli jakości, czytniki kodów kreskowych, czytniki optyczne kodów, czytniki kodów, skanery rentgenowskie,
inne niż do celów medycznych, skanery optyczne, skanery luminescencyjne, skanery, skanery ręczne, skanery luminescencyjne, skanery 3D,
skanery biometryczne, skanery podczerwieni, skanery digitalizujące,
skanery elektroniczne, skanery obrazu, skanery optyczne, przenośne
skanery, cyfrowe skanery graficzne, skanery [urządzenia wejściowe], biometryczne skanery siatkówki, skanery kodów kreskowych, skanery odcisków palców, skanery płyt drukarskich, skanery do przetwarzania cyfrowego, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], adaptery
do obiektywów do aparatu fotograficznego, dalmierze [do aparatów fotograficznych], mocowania obiektywów do aparatu fotograficznego,
powiększalniki, osłony obiektywów, osłona na kamerę, procesory
do przetwarzania obrazów, szpule [fotografia], syntezatory obrazów, stabilizatory obrazu, przykrywki obiektywu, przyrządy do obrazowania,
urządzenia do oświetlenia błyskowego, urządzenia do przetwarzania
obrazów, urządzenia do spektroskopii rentgenowskiej [inne niż do celów
medycznych], urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do obrazowania
elektronicznego, urządzenia do generowania obrazów wirtualnych, okulary 3D, migawki obiektywów, migawki optyczne, wzmacniacze optyczne, dyski optyczne, dyski komputerowe, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, sprzęt
i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), sprzęt
do komunikacji, termograficzne urządzenia, inne niż do celów medycznych, telekonwertery, sprzęt endoskopowy do celów przemysłowych,
urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia szyfrujące, kodery optyczne, kodery magnetyczne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, procesory mowy, odbiorniki optyczne, ograniczniki sygnału, urządzenia do montowania kamer,
urządzenia do gromadzenia danych, znaczniki RFID [wykorzystujące
technologię identyfikacji radiowej], wzmacniacze cyfrowe, wzmacnia-
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cze, urządzenia mocujące do monitorów, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, aparatura sygnalizacyjna, mechanizmy kontroli dostępu,
urządzenia zabezpieczające i ochronne, elektroniczne etykietki zabezpieczające, elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, elektroniczne
bazy danych, interaktywne bazy danych, spektrometry, spektroskopy,
taksometry, zdalnie sterowane urządzenia telemetryczne, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wariometry, urządzenia topograficzna
[elektroniczne], urządzenia telemetryczne do zastosowań z zakresu silników, urządzenia synchronizacyjne do urządzeń do obróbki przemysłowej, przyrządy obserwacyjne, wzmacniacze obrazu, wzmacniacze światła resztkowego, wizjery optyczne, wzmacniacze optyczne, aparatura
optyczna na podczerwień, artykuły optyczne, deflektory wiązki optycznej, futerały na urządzenia optyczne, kondensory optyczne, mikroskopy
z oświetleniem LED, odbłyśniki optyczne, okulary inteligentne, optyczne
przesuwniki fazowe, optyczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, optyczne wykrywacze obiektów, optyczny sprzęt do śledzenia
obiektów, pryzmaty do celów optycznych, przyrządy zawierające okular,
stereoskopy, szkło do rotatora Faradaya, szkło optyczne, teleskopowe
urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, teleskopowe wykrywacze obiektów, urządzenia do badań optycznych do użytku przemysłowego, urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy optyczne, wzierniki optyczne, wzierniki
optyczne do przeprowadzania inspekcji, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, alarmy
i urządzenia ostrzegawcze, aparatura sygnalizacyjna, mechanizmy kontroli dostępu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, błyskowe światła
bezpieczeństwa radary, sonary, systemy radarowe, systemy automatyki
domowej, systemy nadzoru wideo, urządzenia do spektrometrii, teleskopy, filtry na obiektywy [do aparatów fotograficznych], obiektywy do mikroskopów, obiektywy, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy wymienne, obiektywy powiększające, obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy powiększające, adaptery baterii, ładowarki, stacje
dokujące, transformatory, zasilacze, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia do monitorowania, urządzenia do testowania i kontroli jakości,
przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów, przyrządy do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru temperatury, przyrządy po pomiaru wagi, optyczne elementy pomiarowe, laboratoryjne urządzenia optyczne, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, oscyloskopy laboratoryjne, pryzmaty [do mikroskopów], pryzmaty do celów naukowych, przesłony filtrów do użytku
laboratoryjnego, przyrządy laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego, roboty laboratoryjne, urządzenia filtrujące do użytku laboratoryjnego, urządzenia i przyrządy laboratoryjne, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, wirówki laboratoryjne,
urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, lampy szczelinowe
[biomikroskopy], separatory magnetyczne do celów naukowych, reflektory [do mikroskopów], reflektory [do teleskopów], roboty edukacyjne,
satelity do celów naukowych, stoły optyczne, symulatory urządzeń, teleskopy, urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy
do nauczania, urządzenia i przyrządy naukowe, urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, diody laserowe, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa
urządzeń i przyrządów: naukowych, geodezyjnych, fotograficznych,
optycznych, wagowych, pomiarowych, dydaktycznych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzeń do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetycznych nośników danych, nagranych dysków, maszyn liczących, osprzęt do przetwarzania danych, komputerów, programów komputerowych, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, maszyn i obrabiarek,
silników (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmów sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), skanerów, kamer, kabli, czytników kodów, obiektywów, oświetlaczy, filtrów, filtrów optycznych, komputerów, komputerów przemysłowych, sterowników, spektrofotometrów, systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, telefoniczne udzielanie informacji, usługi call-center, w tym przetwarzanie
zleceń zakupu, reklamacji i zapytań ofertowych, udostępnienie i prowa-
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dzenie hotline serwisowej dla użytkowników Internetu, telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych, mianowicie doradztwo odnośnie produktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, fakturowanie
i obsługa reklamacji (handel elektroniczny) przez hotline serwisową,
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, informacja online dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych, zniżek, bonów, kart,
czeków, kodów, kuponów, nośników umożliwiających doładowanie wartościowe, promocja sprzedaży, forum informacyjne dla konsumentów,
organizowanie dystrybucji bonów towarowych, wartościowych, podarunkowych, czeków wartościowych, czeków podarunkowych, kart podarunkowych, kart wartościowych, zniżek, kuponów, kodów, nośników
umożliwiających doładowanie wartościowe za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, jak i poprzez Internet,
organizowanie gier, konkursów wystaw, prezentacji i loterii oraz imprez
rozrywkowych w celach handlowych lub reklamowych, także online przy
zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi marketingowe, organizowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji, zarządzania i promocji,
usługi franchisingu zawarte w tej klasie, usługi w zakresie zarządzania
zbiorami informatycznymi, plikami, obróbka danych komputerowych,
systematyzacja informacji prowadzona w komputerowych bazach danych, zarządzanie sprzedażą przez Internet, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, przeprowadzanie sondaży, badania
i analiza rynku, analiza kosztów, sporządzanie statystyk, badania opinii
publicznej, także na podstawie ankiet wypełnianych online, zarządzanie
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, usługi biurowe, automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych,
kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, doradztwo biznesowe, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością
gospodarczą i marketingu, opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, skomputeryzowane zamówienia towarów, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, świadczenie
usług porównania cen online, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi
w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, 42 usługi informatyczne
w zakresie interaktywnej platformy do wymiany informacji, zwłaszcza
informacji kontaktowych różnego rodzaju, naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie produktów, projektowanie, rozwój, powielanie i instalacje komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń, systemów
i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace
badawczo-rozwojowe nad produktami, przetwarzanie danych, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, produktów, maszyn, kontrola jakości,
prace badawczo-rozwojowe zakresie sprzętu komputerowego, komputerów przemysłowych, maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych,
optycznych, sygnalizacyjnych, oświetleniowych, do zapisu danych, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego i oprogramowania, rozwój, tworzenie, rozbudowa i konserwacja (ulepszanie i aktualizacja) systemów
komputerowych, usługi bibliotek programów komputerowych i baz danych, jak również ich wynajem, doradztwo w sprawach urządzeń komputerowych, teleinformatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi
oraz serwisami internetowymi, projektowanie i opracowywanie portali
internetowych, administrowanie portalami internetowymi, prowadzenie
serwerów, tworzenie, utrzymywanie, projektowanie serwisów internetowych WWW, obsługa forum dyskusyjnego, wzornictwo i rozwój produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi artystów grafików, plastyków, usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe, usługi
administratora baz danych, także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego. obsługa elektronicznej
i internetowej platformy, prowadzenie stron komputerowych, w szczególności stron z platformą o użyteczności społecznej online do handlu,
wymiany informacji, sprzedaży, napraw, serwisowania, regeneracji, reklamacji elektronicznej dla zarejestrowanych użytkowników, umożliwianie
wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
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globalnej sieci informacyjnej, tworzenie indeksów informacji, dostarczanie interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową
w celu tworzenia usług informacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dostępnych przez globalną sieć komputerową w celu wyszukiwania, przekazywania i przetwarzania informacji w zakresie sprzedaży, promocji, napraw, serwisowania, reklamacji, gwarancji, konserwacji
oraz usług w formie tekstu, elektronicznych dokumentów, banków danych, grafiki i audiowizualnych informacji. odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone online, prowadzenie
serwerów, elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, doradztwo w sprawach sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania,
przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych.

(111) 329010
(220) 2019 07 18
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 14
(732) ROSZ ADAM AVICON, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AVISCAN
(540)

(210) 502474

(591) biały, ciemnogranatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 generatory, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny
do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do sortowania
materiałów nadających się do przerobienia na surowce wtórne, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, filtry do maszyn,
filtry powietrza do celów mechanicznych, maszyny do filtrowania,
przesiewacze, wirówki, wirówki przemysłowe, wibracyjne separatory [maszyny], separatory [maszyny], wkłady do maszyn filtrujących,
drukarki 3D, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny
przemysłowe do produkcji papierosów, maszyny produkujące układy pamięciowe, mieszalniki, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki tworzyw sztucznych, obrabiarki sterowane numerycznie,
półprzewodnikowe maszyny przetwarzające do produkcji dysków
magnetycznych, przyrządy mechaniczne do sterowania systemem,
rozdrabniacze [maszyny], sortownice optyczne, urządzenia manipulacyjne [maszyny] do użytku przemysłowego, zrobotyzowane
maszyny do zamykania, zrobotyzowane maszyny do wykańczania,
wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, kompresory zrobotyzowane, zrobotyzowane separatory, filtry [części maszyn lub
silników], podajniki [części maszyn], platformy dostępowe [mechaniczne], prowadnice do maszyn, regulatory, wirniki, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, sterowniki pneumatyczne do maszyn, sterowniki hydrauliczne do maszyn.
(111) 329011
(220) 2019 07 19
(210) 502506
(151) 2020 01 16
(441) 2019 09 23
(732)	ELOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elocity
(540)

(591) zielony
(531) 15.09.10, 27.05.01, 29.01.03

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie dla
urządzeń przenośnych, przeznaczone do zarządzania stacjami ładowania samochodów elektrycznych w wariancie optymalnym, 35 komputerowe przetwarzanie danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, usługi agencji reklamowych, badanie rynku i opinii
publicznej, usługi w zakresie sprzedaży oprogramowania do zarządzania stacjami ładowania samochodów elektrycznych w wariancie optymalnym, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego do zarządzania stacjami ładowania samochodów elektrycznych w wariancie
optymalnym, zarządzanie, instalacja, konserwacja, projektowanie,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, zarządzanie, instalacja, konserwacja, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego do zarządzania stacjami ładowania samochodów
elektrycznych w wariancie optymalnym, hosting stron internetowych,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie informatyki.

(111) 329012
(220) 2019 07 19
(210) 502517
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 28
(732) D&R DISPERSIONS&RESINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKRYSiL
(540)

(591) pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne w stanie surowym, dyspersja tworzyw sztucznych, impregnaty chemiczne, kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek ceramicznych, kleje wodorozcieńczalne
do drewna i papieru, modyfikatory chemiczne do tworzyw sztucznych, dodatki chemiczne do tworzyw sztucznych, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty gruntujące, spoiwa impregnujące
jako chemikalia, spoiwa wykorzystywane do produkcji farb wodorozcieńczalnych, żywice sztuczne w stanie surowym, żywice akrylowo-silikonowe w stanie surowym, żywice syntetyczne w stanie surowym, 2 farby na tynki, farby wodorozcieńczalne, barwniki chemiczne
do tworzyw sztucznych, 17 materiały uszczelniające, farby izolacyjne,
substancje uszczelniające do połączeń, substancje do izolacji przeciwwilgociowej budynków, uszczelnienia wodoodporne, zaprawy
izolacyjne, półprodukty żywic syntetycznych, półprodukty żywic
sztucznych, 19 tynki akrylowo-silikonowe, zaprawy budowlane.
(111) 329013
(220) 2019 07 19
(210) 502519
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732)	NINGBO VIGA INTERNATIONAL CO., LTD., Ningbo (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGA
(540)

(531) 27.05.01, 03.01.14
(510), (511) 28 zabawki, klocki do zabawy [konstrukcyjne], gra w domino, łóżka dla lalek, układanki [puzzle], pojazdy do zabawy, gry
planszowe, ozdoby choinkowe, z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, domki dla lalek, gry, ubrania dla lalek, pokoje dla
lalek, kalejdoskopy, konfetti.
(111) 329014
(220) 2019 07 22
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732)	ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diverse ExtremeTeam.com

(210) 502552
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(111) 329016
(220) 2019 07 23
(210) 502628
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732) SINKIEWICZ KRZYSZTOF SCORPIO POLAND, Ksawerów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spoksy
(540)

(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe,
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje proteinowe,
woda, soki, lemoniada, syropy, esencje i inne preparaty do produkcji
napojów.
(111) 329015
(220) 2019 07 23
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOX
(540)
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(210) 502608

(591) szary, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 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.

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.03
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 329017
(220) 2019 07 23
(210) 502639
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732)	EVENTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE ŚLADY POLISH TRACES
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
26.13.25, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 41 produkcja programów telewizyjnych zatwierdzony
przez: EUlPO, PPO, TAKSONOMIA usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
(111) 329018
(220) 2019 07 23
(210) 502643
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) BARTNICZAK ANNA CENTRUM ZAOPATRZENIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZ CEZETA
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 16 opakowania z kartonu, opakowania z faktury, pudełka
i pudła tekturowe, opakowania kurierskie, etykiety papierowe, folie
z tworzywa sztucznego do pakowania, naklejki adresowe, 35 zgromadzenie opakowań z kartonu i z faktury, pudełek i pudeł z tektury,
celem oferowania i sprzedaży hurtowej i detalicznej.
(111) 329019
(151) 2020 01 31

(220) 2019 07 24
(441) 2019 09 23

(210) 502662
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(732) KOWALSKI TOMASZ 2PACK, Zwola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARASHI STORM OF COLORS, EXPRESS YOUR STYLE
(540)

(591) niebieski, turkusowy, ciemnozielony, jasnozielony, żółty,
jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, ciemnoróżowy,
jasnofioletowy, ciemnofioletowy, czarny
(531) 03.11.10, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 bluzy sportowe, funkcjonalne koszulki termoaktywne, kamizelki puchowe, kamizelki pikowane, kurtki, kurtki puchowe,
kurtki pikowane, ocieplane kamizelki, kurtki sportowe, kurtki snowboardowe, kurtki odblaskowe, kurtki w stylu safari, kurtki przeciwdeszczowe, odzież wodoodporna, wiatrówki, odzież wiatroszczelna, odzież narciarska, odzież snowboardowa, koszulki z krótkim
rękawem, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, t-shirty z krótkim
rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki polo, koszulki sportowe
z krótkimi rękawami, tradycyjna odzież japońska, kimona japońskie,
japońskie szlafroki (nemaki), odzież do biegania, komplety do biegania, szorty, ocieplacze szyi, nakrycia głowy, chusty, szaliki, odzież
dziana, odzież treningowa, odzież sportowa, odzież nieprzemakalna,
odzież w stylu sportowym, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, polary, skarpetki, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki w stylu japońskim (tabi), skarpety sportowe, spodnie, spodnie
do ćwiczeń fizycznych, spodnie snowboardowe, spodnie ze stretchu,
tkane koszule, koszule, swetry, obuwie, obuwie sportowe, obuwie
codzienne, buty wsuwane, buty treningowe, buty sznurowane, 26
sznurówki, sznurowadła do butów, sznurowadła do obuwia.
(111) 329020
(220) 2019 07 24
(210) 502665
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732) STUDIO OTWARTE-WOLNY, KLIŚ, SHMYGOL, WIERZCHOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OTWARTE
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja reklam, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, usługi reklamy graficznej, 41
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kursy edukacyjne dotyczące projektowania, produkcja obrazów
animowanych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie
plakatów, szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie projektowania, szkolenia w zakresie sztuk wizualnych, udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, udostępnianie z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, usługi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, usługi szkoleniowe dotyczące
projektowania wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie
opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych, usługi
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), wydawanie
katalogów, 42 analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, doradztwo projektowe, doradztwo w zakresie projektowania
opakowań, opracowywanie produktów, ocena ‚jakości produktów,
profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego,
projektowanie animacji na rzecz innych, projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie
graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie produktów
przemysłowych, projektowanie i testowanie nowych produktów,
projektowanie kroju czcionek, projektowanie modeli, projektowanie
nowych produktów, projektowanie naukowe i technologiczne, pro-

jektowanie produktów, projektowanie produktów przemysłowych,
projektowanie programów komputerowych, projektowanie sztuki
komercyjnej, projektowane techniczne i doradztwo, projektowanie,
tworzenie i programowanie stron internetowych, projektowanie wizualne, przygotowywanie parametrów projektowych dla obrazów
wizualnych, przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka
cyfrowa obrazów), udzielanie informacji w dziedzinie projektowania
produktów, usługi artystów grafików, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego,
usługi graficzne, usługi projektów graficznych, usługi projektowania
grafiki komputerowej, usługi projektowania na zamówienie, usługi
projektowania opakowań przemysłowych, usługi projektowania
technicznego wspomaganego komputerowo, usługi technologiczne
i projektowanie w tym zakresie, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie projektowania komercyjnego, usługi w zakresie projektowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania
marki, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego, usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], wspomagane komputerowo projektowanie form,
wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe,
wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornictwo
przemysłowe wspomagane komputerowo.

(111) 329021
(220) 2019 07 24
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sesamo slices
(540)

(210) 502666

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukierki,
batony zbożowe i energetyczne, batony i guma do żucia, krówka (cukierek), batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych
owoców [wyroby cukiernicze].
(111) 329022
(220) 2019 07 24
(151) 2020 02 21
(441) 2019 11 04
(732) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn (GB)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 502668

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały, żołty, złoty, brązowy
(531) 05.07.02, 01.03.09, 26.01.15, 26.01.16, 24.17.02, 26.13.25,
29.01.15, 28.03.99
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukierki, batony sezamowe i ciasteczka, batony zbożowe i energetyczne,
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batony i guma do żucia, krówka (cukierek), batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze].

(111) 329023
(220) 2019 04 18
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) BOROWSKA KATARZYNA, Krasnystaw (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SoSo by Kate
(540)

(210) 498961

(591) jasnoróżowy, czarny
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 kosmetyczki na kosmetyki bez wyposażenia, 25
odzież, 26 gumki do włosów i spinki do włosów.
(111) 329024
(220) 2019 03 04
(210) 496713
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) KALESNIK IVAN K-ENERGY, Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ER ENRUN
(540)

(591) czarny, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, baterie elektryczne
do pojazdów, baterie elektryczne, urządzenia do ładowania akumulatorów, ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych,
ładowarki do baterii, płyty do akumulatorów elektrycznych, grodzie
akumulatorów elektrycznych, skrzynki akumulatorowe.
(111) 329025
(220) 2019 04 02
(210) 498127
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) KALESNIK IVAN K-ENERGY, Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLAT
(540)

(591) biały, czarny, szary
(531) 03.04.04, 03.04.13, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 akumulatory samochodowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory, elektryczne, do pojazdów, baterie elektryczne
do pojazdów, baterie elektryczne, urządzenia do ładowania akumulatorów, ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych,
ładowarki do baterii, płyty do akumulatorów elektrycznych, grodzie
akumulatorów elektrycznych, skrzynki akumulatorowe.
(111) 329026
(151) 2019 11 15

(220) 2019 04 12
(441) 2019 07 08

(210) 498688
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(732) CZERWIŃSKI MACIEJ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Success Stairs SEQUENCE
(540)

(591) czarny, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, żółtyu,
pomarańczowy, jasnozielony, granatowy, ciemnoróżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji i prowadzenia konferencji, kongresów, sympozjów, warsztatów, wykładów, konsultacji,
imprez szkoleniowych i seminariów szkoleniowych w zakresie medycyny, a w szczególności stomatologii, usługi w zakresie edukacji
zdrowotnej i kształcenia praktycznego [pokazy], usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 44 usługi
medyczne, usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne, kompleksowe usługi w zakresie stomatologii, w tym kosmetycznej i stomatologii z sedacją, usługi w zakresie chirurgii stomatologicznej, profilaktyki schorzeń jamy ustnej, ortodoncji i protetyki, usługi rentgenowskie
związane z chirurgią stomatologiczną.
(111) 329027
(220) 2019 05 14
(151) 2020 02 26
(441) 2019 11 12
(732) SUDER ELŻBIETA TRIKON, Siepraw (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tri-Kon
(540)

(210) 499711

(591) zielony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 6 bramki wejściowe kołowrotowe, 7 kołowroty, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 329028
(220) 2013 04 08
(210) 500035
(151) 2019 06 25
(441) 2019 06 10
(732) Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal
Nutrition, New Brunswick (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ANIMAL
(540)

(531) 02.01.08, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy odżywcze.
(111) 329029
(220) 2019 06 14
(210) 501159
(151) 2020 01 13
(441) 2019 09 23
(732) DEK OPTICA SPÓŁKA JAWNA DANILUK, DOLECZEK,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LITE BY DEK
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(540)

na, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych,
usługi doradcze związane z usługami medycznymi, szpitale, usługi
prywatnych szpitali.

(111) 329032
(220) 2019 07 24
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SESaMO
(540)

(210) 502669

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 9 oprawki do okularów, okulary, okulary lecznicze, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary.
(111) 329030
(220) 2019 06 14
(210) 501160
(151) 2020 01 13
(441) 2019 09 23
(732) DEK OPTICA SPÓŁKA JAWNA DANILUK, DOLECZEK,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dekoptica
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprawki do okularów, okulary, okulary lecznicze, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary.
(111) 329031
(220) 2019 07 22
(210) 502575
(151) 2019 12 18
(441) 2019 09 02
(732) BIZNES PARTNER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZNES PARTNER
(540)

(531) 26.02.01, 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia,
agencje zatrudnienia tymczasowego, analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, biura pośrednictwa pracy, rekrutacja wykonawców, dobór
personelu dla osób trzecich, doradztwa w odniesieniu do rekrutacji
personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie
zasobów ludzkich, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji
pracowników, gromadzenie informacji na temat personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej,
leasing pracowniczy, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk,
przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, reklama
rekrutacji personelu, rekrutacja personelu, rekrutacja personelu tymczasowego, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi
rekrutacyjne, usługi związane z personelem, wyszukiwanie miejsc
pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, 39 pakowanie i składowanie towarów,
pakowanie żywności, pakowanie produktów, pakowanie artykułów
odzieżowych do transportu, magazynowanie, usługi magazynowe,
44 kliniki medyczne, usługi medyczne, medyczna opieka pielęgniarska, ambulatoryjna opieka medyczna, opieka medyczna i zdrowot-

(591) żółty, biały, jasnożółty, czarny, zielony, ciemnozielony,
jasnozielony, pomarańczowy, jasnobrązowy, brązowy,
ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 11.03.08, 11.03.20, 05.07.01, 05.07.21,
05.07.22, 08.07.05
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukierki,
batony zbożowe i energetyczne, batony i guma do żucia, krówka (cukierek), batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych
owoców [wyroby cukiernicze].
(111) 329033
(220) 2019 07 25
(210) 502713
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIŁKARSKI POKER
(510), (511) 9 filmy, w tym w szczególności filmy fabularne, filmy animowane, filmy podzielone na odcinki, tj. seriale, filmy przygodowe, filmy
dokumentalne, programy telewizyjne, w tym programy telewizyjne
na nośnikach, audycje radiowe, w tym audycje radiowe na nośnikach,
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,
w tym w szczególności pobieralne gry komputerowe oraz gry wideo,
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej
i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, etui na telefony komórkowe, pokrowce i futerały na laptopy, czasopisma elektroniczne, 16
fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały drukowane, obrazy, rysunki,
książki, gazety, czasopisma, w tym w szczególności czasopisma branżowe, czasopisma muzyczne, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma z plakatami, drukowane czasopisma poświęcone filmom, fanziny
[czasopisma dla fanów], plakaty, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz
figurki z papieru i kartonu, drukowane wzory na odzież, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne
i sportowe, ozdoby choinkowe, 35 reklama, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, lokowanie produktu, usługi merchandisingu,
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży: odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów piśmiennych i biurowych, książek, czasopism, gazet, katalogów, plakatów, albumów,
podręczników, fotografii, kalendarzy, materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szkolnych i dydaktycznych, kosmetyków, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, w tym
za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy), plecaków, toreb,
portfeli oraz innych artykułów służących do przenoszenia, galanterii

Nr 9/2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

skórzanej, zegarków, biżuterii, breloczków, uchwytów i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, znaczków z logo, artykułów sportowych i gimnastycznych, zabawek, urządzeń do odtwarzania
i nagrywania dźwięku i obrazu, słuchawek, akcesoriów do telefonów
komórkowych i aparatów fotograficznych, artykułów kuchennych
i gospodarstwa domowego, zastawy stołowej, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych, akcesoriów dla zwierząt, wód perfumowanych i perfum, świec zapachowych, napojów bezalkoholowych,
żywności, gier komputerowych, sprzętu komputerowego, sprzętu
do gier komputerowych i wideo, tekstyliów i imitacji tekstyliów, bielizny
pościelowej, zasłon z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych.,
usługi prowadzenia sprzedaży wyżej wymienionych towarów z naniesionym znakiem towarowym jako elementem reklamowo-ozdobnym,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie filmów i seriali,
produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, produkcja, prezentacja,
dystrybucja i wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, informacje
rozrywkowe, produkcja programów rozrywkowych i interaktywnych
do dystrybucji za pośrednictwem telewizji, telewizji kablowej, telewizji
satelitarnej, nośników audio i wideo, kaset, dysków optycznych, dysków
komputerowych i mediów elektronicznych, produkcja i dostarczanie
rozrywki za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i komputerowych,
udostępnianie aktualności i informacji związanych z kinematografią
i sztuką za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i komputerowych,
organizowanie występów na żywo, wystawianie spektakli na żywo,
przedstawienia teatralne, usługi artystów estradowych, rozrywka interaktywna online, organizowanie gier i konkursów, organizowanie festiwali, organizowanie festiwali filmowych, 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, organizacja i produkcja nagrań filmowych oraz dźwiękowych, usługi rozrywkowe związane z grami komputerowymi, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi
edukacyjne i rozrywkowe świadczone w parkach tematycznych lub
związane z parkami tematycznymi, udostępnianie gry komputerowej
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, realizowanie rozrywki w postaci seriali, w szczególności seriali telewizyjnych .

(111) 329034
(220) 2019 07 25
(151) 2020 02 25
(441) 2019 10 14
(732) INSTYTUT INTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Doradztwo logistyczne Instytut INTL
(540)

(210) 502736

(591) niebieski, czarny
(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych lub zarządzaniu nimi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub
handlową przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych, badania
i ocena biznesowa, 39 profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, logistyka transportu, 41
usługi szkoleniowe w zakresie logistyki, organizowanie corocznych
konferencji związanych z logistyką, 42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, opracowywanie
oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych.

(111) 329035
(220) 2019 07 26
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732)	GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ikonium
(540)
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(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 329036
(220) 2019 07 26
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 21
(732)	GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 502754

(531) 02.01.23, 02.01.08, 09.07.25, 21.03.07, 26.04.14
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 329037
(220) 2019 07 26
(210) 502756
(151) 2020 02 25
(441) 2019 10 14
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milli
(540)

(591) czarny, biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, mleczne produkty, 31 drób (preparaty
zwiększające niesienie się), makuchy, otręby zbożowe, pasza dla
zwierząt tucznych, karmy i pasze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt
domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty
do tuczenia zwierząt.
(111) 329038
(220) 2019 07 26
(210) 502781
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 21
(732) KAŹMIERCZAK RAFAŁ OSK SZTABA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZTABA
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(540)

macja budowlana, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn
i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind,
instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa
instalacji hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania, usługi porządkowe, usługi sprzątania obiektów handlowych.

(531) 18.01.09, 18.01.23, 21.01.25, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 nauka jazdy, kursy na prawa jazdy wszystkich kategorii,
organizowanie imprez o charakterze motoryzacyjnym, kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy, organizowanie i prowadzenie szkoleń na prawo jazdy na wszelkie pojazdy, organizowanie
i prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie doskonalenia techniki jazdy
samochodowej i motocyklowej, organizacja imprez związanych z jazdą
samochodową i motocyklową, organizowanie i prowadzenie zawodów samochodowych i motocyklowych, organizowanie i prowadzenie
treningów oraz pokazów jazdy samochodowej i motocyklowej, organizowanie i prowadzenie szkoleń na instruktora jazdy, szkolenia dla kierowców zawodowych, szkolenia okresowe, usługi szkół jazdy, szkolenia
w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem.

(111) 329041
(220) 2019 07 26
(210) 502801
(151) 2020 02 28
(441) 2019 10 28
(732) MYSZKA MARCIN TOMASZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kryminatorium
(510), (511) 9 podcasty, podcasty do pobrania, publikacje elektroniczne, nagrania wideo, nagrania dźwięku, obrazu w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, edukacyjne materiały do pobrania,
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych na utrwalonych nośnikach, 38 podcasting, nadawanie
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
transmisje internetowe, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, usługi w zakresie
portali internetowych, prowadzenie portalu w Internecie polegające
na przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
usługi świadczone przez portal internetowy w zakresie udostępniania
na portalu filmów, fotografii, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu,
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, nadawanie bezprzewodowe, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 41 tworzenie (opracowywanie) podcastów, tworzenie (opracowywanie) treści edukacyjnych
do podcastów, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 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,
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie filmów on-line,
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie
informacji edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu.

(111) 329039
(220) 2019 07 26
(210) 502786
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732)	E. & J. Gallo Winery, Modesto (US)
(540) (znak słowny)
(540) CARLO ROSSI ICE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 329040
(220) 2019 07 26
(210) 502791
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732)	ENCORE+FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FACTORIA PARK
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, analiza kosztów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklama, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, organizowanie wystaw i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 36 zarządzanie nieruchomościami,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, pośrednictwo w zakresie majątku nieruchomego,
dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pobieranie czynszów, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z centrami handlowymi, usługi developerskie w zakresie organizowania, finansowania oraz zarządzania przedsięwzięciami związanymi
ze wznoszeniem nieruchomości, usługi finansowe związane z nieruchomościami, inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje
kapitałowe, finansowanie inwestycji, w tym inwestycji budowanych,
37 usługi budowlane w zakresie wznoszenia obiektów handlowych,
usługi napraw oraz konserwacji budynków handlowych, nadzór
budowany, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, infor-

(111) 329042
(220) 2019 07 29
(151) 2019 12 20
(441) 2019 09 09
(732) P.P.H. LEGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LEGS
(540)

(210) 502830

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 23 przędza i nici do włókiennictwa.
(111) 329043
(220) 2019 07 29
(210) 502851
(151) 2020 02 18
(441) 2019 11 04
(732) BTTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BTTP
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(510), (511) 35 doradztwo w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, doradztwo w zakresie stosowania systemów rachunkowości,
doradztwo podatkowe, restrukturyzacja przedsiębiorstw, organizacja
księgowości w przedsiębiorstwach, analiza opłacalności przedsięwzięć,
analiza podatkowa przedsięwzięć, opracowywanie strategii podatkowych i finansowych, doradztwa w sprawach działalności gospodarczej
i handlowej, ekspertyz w zakresie działalności gospodarczej, prognoz ekonomicznych, analizy kosztów, administrowania działalności gospodarczej
i handlowej, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji,
usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej fuzji przedsiębiorstw, 45 usługi prawne,
doradztwo prawne, obsługa prawna firm, doradztwo w zakresie prawa
bilansowego, handlowego, podatkowego oraz prawa pracy, analiza prawna przedsięwzięć, pomoc w sporach z organami kontroli skarbowych, doradztwo w zakresie przekształceń majątkowych formalnoprawnych.

(111) 329044
(220) 2019 07 29
(210) 502862
(151) 2020 02 21
(441) 2019 11 04
(732) SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
OWOC ŁĄCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łącko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JABŁKO i SPÓŁKA
(540)

(591) biały, czerwony, zielony, żółty
(531) 26.01.05, 26.01.16, 24.17.02, 01.13.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 soki warzywne, soki gazowane, soki aloesowe, soki
warzywne (napoje), mieszane soki owocowe, gazowane soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, soki owocowe (napoje), napoje
z sokiem ananasowym, napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe.
(111) 329045
(220) 2019 07 29
(210) 502885
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 21
(732) JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	YONELLE MEZOIGŁY
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do cery zmarszczkowej, koncentraty nawilżające [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], kosmetyki
upiększające, produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy BB, krem
bazowy, kremy na noc, kremy do twarzy i ciała, kremy ujędrniające
skórę, kremy złuszczające, kremy wybielające do skóry, kremy do mycia, balsamy, inne niż do celów medycznych, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, zestawy kosmetyków, wody mineralne w sprayu do celów
kosmetycznych, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, nielecznicze produkty toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyczne żele
pod oczy, maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, balsamy
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy,
maseczki oczyszczające, maseczki nawilżające, maseczki do ciała, maseczki do skóry [kosmetyki], olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty,
woda toaletowa, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic,
mydła, szampony, środki do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do twarzy,
nielecznicze peelingi do twarzy, kosmetyczne środki nawilżające, preparaty odżywiające skórę, płyny do mycia, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do oczyszczania
skóry, środki złuszczające skórę, preparaty kosmetyczne do złuszczania
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naskórka, pianki oczyszczające, pianki do oczyszczania ciała, pianki
kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki naturalne do celów kosmetycznych, 5
preparaty i artykuły higieniczne, higieniczne środki nawilżające, preparaty higieniczne do celów medycznych, żele nawilżające do użytku
osobistego, kremy lecznicze, dodatki witaminowe i mineralne, przeciwutleniacze, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, płyny
do przemywania oczu, olejki lecznicze, preparaty do kąpieli, lecznicze,
terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, chusteczki
wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym.

(111) 329046
(220) 2019 07 29
(210) 502889
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 21
(732)	ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ATLAS SMS
(510), (511) 19 zaprawy gipsowe do wykonywania podkładów podłogowych i posadzek, podkładowe masy samopoziomujące, wylewki podłogowe, podkłady jastrychowe, zaprawy na bazie cementów
do wykonywania podkładów podłogowych i posadzek, gotowe zaprawy budowlane stosowane do wykonywania podkładów i posadzek,
szybkosprawne podkłady podłogowe, samopoziomujące masy podkładowe do zastosowania w budownictwie, podłogowe, podkładowe
masy szpachlowe, samopoziomujące podkładowe masy szpachlowe.
(111) 329047
(220) 2019 07 29
(210) 502895
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 21
(732) DOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LUZ
(540)

(591) czerwony, żółty, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży artykułów spożywczych i napojów,
w tym alkoholowych, usługi sprzedaży przez Internet artykułów spożywczych i napojów, w tym alkoholowych, usługi w zakresie relokacji
pracowników, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi
agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, znajdowanie
posady dla pracowników tymczasowych, 36 zarządzanie powiernicze
nieruchomościami, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
inwestycje majątkowe [nieruchomości], pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], doradztwo w zakresie nieruchomości, inwestowanie kapitału
w nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, 39 transport
lądowy, transport autokarowy pasażerów, transport bagażu pasażerów,
pasażerski transport samochodowy, autobusowe usługi transportowe,
usługi transportu osób niepełnosprawnych, organizacja transportu
osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych,
agenci zajmujący się organizowaniem podróży, rezerwowanie podróży
i wycieczek wakacyjnych, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur
turystycznych, organizowanie podróży z i do hotelu, usługi w zakresie
rezerwacji podróży i środków transportu, organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, usługi biur podróży,
mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych.
(111) 329048
(220) 2019 07 30
(151) 2020 02 21
(441) 2019 11 04
(732)	NATU NATU LTD, Rotherham (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NATURALNIE NATURALNI

(210) 502913
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(540)

(591) jasnozielony, pomarańczowy, zielony, żółty
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, mydła, naturalne środki perfumeryjne, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, 35 usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet w związku ze szkoleniami, kursami, książkami i materiałami dydaktycznymi, 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
publikowanie tekstów edukacyjnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, kursy poprzez Internet.
(111) 329049
(220) 2019 07 30
(210) 502914
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732)	ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKIE PROSTE SZYBKO & SMACZNIE
(540)

(531) 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18, 25.01.19, 27.05.01, 27.05.05,
11.01.03, 11.01.04
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, produkty mleczne, 30 tapioka
i sago, mąka i produkty zbożowe, 31 ziarna i produkty rolne, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, 32
napoje owocowe i soki owocowe, inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 329050
(220) 2019 07 30
(210) 502920
(151) 2020 01 28
(441) 2019 10 14
(732) CENTRUM CYFRYZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Krapkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) centrum cyfryzacji
(540)

(591) granatowy, niebieski, jasnoniebieski, czarny, biały
(531) 01.17.01, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, do-

radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, hosting serwerów, hosting stron internetowych, programowanie komputerów,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 329051
(220) 2019 07 30
(210) 502930
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań (PL)
(553) (znak multimedialny)
(540) pio pio 23

(591) biały, szary, fioletowy
(510), (511) 9 komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, oprogramowanie gier, aplikacje biurowe
i biznesowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu
oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu
lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie
komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania
i przechowywania danych, gry wideo [gry komputerowe] w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 35
produkcja materiałów reklamowych i reklam, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, kampanie marketingowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklamowe i sponsorowane teksty, publikowanie materiałów reklamowych,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, konsumenckie badania marketingowe i prowadzenie badań zachowań konsumenckich i analiz trendów konsumenckich, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, kampanie marketingowe, zarządzanie reklamą, przeprowadzanie konkursów i gier hazardowych w celach reklamowych, usługi public relations,
publikowanie tekstów reklamowych, sponsoring w formie reklamy,
organizacja i przeprowadzanie imprez w celach reklamowych i/lub
promocyjnych, organizacja działalności gospodarczej i administrowanie nią związane z akademiami piłki nożnej, zarządzeniem franczyzą
związaną z akademiami piłki nożnej, usługi marketingowe i reklamowe związane z akademiami piłki nożnej, import, eksport i sprzedaż
towarów, takich jak akcesoria (fizyczne/wirtualne) związane z akademiami piłki nożnej, mianowicie odzież, w tym stroje sportowe, piłki,
nagolenniki, rękawice i inne materiały sportowe związane z piłką nożną, usługi menedżerskie dla sportowców, zarządzanie biznesowe
na rzecz zawodowych sportowców, usługi sprzedaży w odniesieniu
do następujących towarów: kosmetyki, środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, woda kolońska, perfumy, woda perfumowana, produkty i preparaty do pielęgnacji ciała, płyny przed goleniem i po goleniu, suplementy diety, suplementy dietetyczne
i odżywcze, mineralne suplementy odżywcze, suplementy diety dla
sportowców, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, białkowe suplementy diety, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, mineralne suplementy diety, preparaty witaminowe,
herbaty ziołowe do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, wody mineralne do celów leczniczych, dietetyczne napoje przy-
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stosowane do celów medycznych, guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, komputerowe bazy danych, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, oprogramowanie gier,
aplikacje biurowe i biznesowe, oprogramowanie systemowe
i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub
przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media
do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, gry wideo
[gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych
na nośnikach danych, papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały do rysowania i materiały dla artystów, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, książki, albumy, drukowane materiały ilustracyjne,
kalendarze, naklejki, papier i karton, fotografie, drukowane foldery informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty,
biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe,
broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, nalepki,
periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe,
pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, albumy kolekcjonerskie, karty do kolekcjonowania, fotografie kolekcjonerskie, znaki reklamowe z tektury,
papieru lub kartonu, standy i stojaki reklamowe z papieru lub kartonu,
odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy,
gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły
gimnastyczne i sportowe, sprzęt sportowy, piłki do gier i zabaw, układanki [puzzle], urządzenia do gier, zdrapki do gier loteryjnych, gry
planszowe, batony na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze
na bazie orzechów, batoniki na bazie owoców i orzechów, chipsy owocowe, batony owocowe, przekąski na bazie owoców, produkty z suszonych owoców, jogurty, kompozycje owoców przetworzonych, batony zbożowe, przekąski na bazie zbóż, batony energetyczne, batoniki
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby
cukiernicze], batoniki muesli, wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
batony na bazie granoli, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata
mrożona, karmelki [cukierki], muesli, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, cukierki jako słodycze, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, jogurt mrożony,
aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, galaretki owocowe jako
słodycze, herbaty owocowe, woda, woda mineralna, woda gazowana,
woda stołowa, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, preparaty do produkcji
napojów, esencje do produkcji napojów, napoje i soki owocowe, soki
warzywne, syropy do napojów, owocowe nektary, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 36 sponsorowanie działalności sportowej, pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi i sportowymi, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, emisja bonów
wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, wydawanie bonów
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane
z portalami internetowymi, telekomunikacja, udostępnianie portali
w Internecie, zwłaszcza blogów, forów, społeczności internetowych
i sieci społecznych, przesył wideo i/lub audio, mianowicie ciągłe przesyłanie strumienia wideo i/lub audio w czasie rzeczywistym w sieciach komputerowych, emisja i przesyłanie dalej programów lub audycji filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideotekstów, teletekstów
i programów lub audycji internetowych, usługi telefoniczne świadczone za pomocą gorącej linii, agencje informacyjne, umożliwianie
dostępu do bazy danych, nadawanie audycji telezakupów, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, elektroniczna wymiana
wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów
[chatroomów] oraz forów internetowych, poczta elektroniczna, prze-
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kazywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe, telekomunikacja, mianowicie elektroniczne pośrednictwo ogłoszeniowe,
zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, zbieranie i dostarczanie wiadomości i ogólnych informacji, także
w postaci elektronicznej, oraz emitowanie programów telewizyjnych/
radiowych w sieci www, transmisje telewizyjne i radiowe, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu użytkownikom do programów komputerowych w sieciach danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, łączność
poprzez terminale komputerowe, wynajmowanie czasu dostępu
do globalnych sieci komputerowych, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, poczta elektroniczna, informacje
i doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, ujętych w tej klasie, 41 usługi organizowania gier i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, gry internetowe, gry oferowane on-line, organizacja
imprez i konkursów związanych ze sportem, organizowanie i prowadzenie loterii, wynajem boisk sportowych, pól i aren do grania w piłkę
nożną, akademie piłki nożnej, organizowanie, promowanie i prowadzenie mistrzostw, turniejów i wydarzeń związanych z piłką nożną,
organizowanie, promowanie i prowadzenie wydarzeń kulturalnych
i artystycznych związanych z piłką nożną.

(111) 329052
(220) 2019 07 31
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) JAWORSKI MAREK, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HR SIGMA Skutecznie łączymy ludzi
(540)

(210) 502959

(591) fioletowy, czarny, szary
(531) 02.07.15, 24.15.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja personelu,
rekrutacja personelu wykonawczego, rekrutacja personelu informatycznego, casting [rekrutacja] wykonawców, rekrutacja personelu
tymczasowego, rekrutacja personelu technicznego, rekrutacja personelu na czas nieokreślony, rekrutacja personelu wyższego szczebla, rekrutacja personelu pomocniczego, 41 doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe i coaching
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], informacje dotyczące kariery
zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe).
(111) 329053
(220) 2019 07 31
(210) 502962
(151) 2020 01 30
(441) 2019 10 07
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAZIMIERZ WIELKI
(540)

(591) biały, czarny, szary, zielony, złoty, żółty
(531) 29.01.15, 25.01.15, 27.05.01, 24.09.02, 24.09.05, 05.07.12, 23.01.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoholowe, wódki.
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(111) 329054
(220) 2019 07 31
(210) 502972
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) TVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Extense Code
(510), (511) 5 szampony lecznicze, lecznicze szampony wzmacniające włosy, lecznicze szampony regeneracyjne, lecznicze szampony
przyśpieszające porost włosów.

(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AGENCI 100% BONUS nieruchomości
(540)

(111) 329055
(220) 2019 07 31
(210) 502973
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 28
(732) TVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Xtense Code
(510), (511) 5 szampony lecznicze, lecznicze szampony wzmacniające włosy, lecznicze szampony regeneracyjne, lecznicze szampony
przyśpieszające porost włosów.

(591) czerwony
(531) 02.07.01, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.04, 29.01.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje badające
zdolność kredytową, usługi dotyczące obrotu i pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie udzielania kredytów
dotyczących kupna i wynajmu nieruchomości, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
doradztwo finansowe w zakresie wynajmu i sprzedaży oraz kupna
nieruchomości, wycena w zakresie wyceny majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa dotyczącego kupna, sprzedaży, najmu
nieruchomości oraz rozliczeń finansowych transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, doradztwo finansowe związane z obrotem
nieruchomościami, wycena nieruchomości przeznaczona do celów
fiskalnych, udzielanie kredytów na cele dzierżawy, wynajmu mieszkań, administrowania i zarządzania nieruchomościami, dzierżawa
obiektów użyteczności publicznej oraz powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych, usługi świadczone przez rzeczoznawców
majątkowych, ściąganie czynszów, usługi doradztwa inwestycyjnego
dotyczące nieruchomości, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe dla
agentów i biur obrotu nieruchomościami, usługi edukacyjne szkoleniowe w zakresie sprzedaży nieruchomości, szkolenia w dziedzinie
zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym, organizacja i prowadzenie seminariów, kongresów, wystaw, konferencji oraz sympozjów
w celach szkoleniowych lub edukacyjnych, produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.

(111) 329056
(220) 2019 07 31
(210) 502976
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% BONUS nieruchomości
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 02.07.01, 26.04.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje badające
zdolność kredytową, usługi dotyczące obrotu i pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie udzielania kredytów
dotyczących kupna i wynajmu nieruchomości, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
doradztwo finansowe w zakresie wynajmu i sprzedaży oraz kupna
nieruchomości, wycena w zakresie wyceny majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa dotyczącego kupna, sprzedaży, najmu
nieruchomości oraz rozliczeń finansowych transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, doradztwo finansowe związane z obrotem
nieruchomościami, wycena nieruchomości przeznaczona do celów
fiskalnych, udzielanie kredytów na cele dzierżawy, wynajmu mieszkań, administrowania i zarządzania nieruchomościami, dzierżawa
obiektów użyteczności publicznej oraz powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych, usługi świadczone przez rzeczoznawców
majątkowych, ściąganie czynszów, usługi doradztwa inwestycyjnego
dotyczące nieruchomości., 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe dla
agentów i biur obrotu nieruchomościami, usługi edukacyjne szkoleniowe w zakresie sprzedaży nieruchomości, szkolenia w dziedzinie
zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym, organizacja i prowadzenie seminariów, kongresów, wystaw, konferencji oraz sympozjów
w celach szkoleniowych lub edukacyjnych, produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
(111) 329057
(220) 2019 07 31
(210) 502977
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)

(111) 329058
(220) 2019 07 31
(210) 502983
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 04
(732) FOLWARCZNA GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LEŚNY DWÓR Sulęczyno
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 02.01.07, 02.01.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi kongresów,
zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów,
imprez plenerowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, usługi klubów
fitness, treningi fitness, treningi zdrowotne, wynajmowanie obiektów
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia
hoteli, moteli, pensjonatów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, pubów
i innych placówek gastronomicznych, przygotowywanie dań (żyw-
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ność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 44 usługi w zakresie
troski o zdrowie oraz urodę istot ludzkich, usługi świadczone w basenach, saunach, salonach SPA oraz salonach odnowy biologicznej.

(111) 329059
(220) 2019 08 01
(210) 503000
(151) 2020 02 03
(441) 2019 10 14
(732) MANUFAKTURA CZEKOLADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANU CZEKOLADY RZEMIEŚLNICZE
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 kakao i wyroby na bazie kakao, czekolada, wyroby
czekoladowe, pomady, praliny, ciastka czekoladowe, wyroby piekarnicze, biszkopty, herbatniki, czekolada do picia, napoje na bazie czekolady, kakao oraz preparaty do tych napojów.
(111) 329060
(220) 2019 08 01
(151) 2020 02 14
(441) 2019 10 28
(732) PIRKEL WIESŁAW BARTMETACO, Płońsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERANDINO OGRODY ZIMOWE
(540)

(210) 503007

(591) czarny, jasnobrązowy
(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, drzwi metalowe, rolety zewnętrzne metalowe,
drzwi wahadłowe metalowe, bramy metalowe, werandy metalowe
[budownictwo], metalowe okna, rolety zewnętrzne metalowe, rolety
okienne zewnętrzne metalowe, oranżerie metalowe [konstrukcje],
okna aluminiowe, 19 okna żaluzjowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, szkło okienne do użytku w budownictwie, szkło emaliowane do celów budowlanych, szkło płaskie
walcowane [okienne] do użytku w budownictwie, szklane dachy,
ogrody zimowe [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, okna
szklane, okna niemetalowe, rolety zewnętrzne do okien (niemetalowe), oranżerie niemetalowe, 22 markizy z tworzyw sztucznych, markizy z materiałów tekstylnych.
(111) 329061
(220) 2019 08 01
(210) 503032
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) BILLON DIGITAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DLT TRUSTED DOCUMENTS
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, oprogramowanie
do zarządzania dokumentami, publikowanie dokumentów, oprogramowanie komputerowe do konwersji obrazów dokumentów
na formaty elektroniczne, oprogramowanie użytkowe komputerów
osobistych do systemów kontroli dokumentów, oprogramowanie
użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie do zarządzania danymi, 38
dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, elektroniczna transmisja danych i dokumentów
za pomocą terminali komputerowych, usługi zdalnego dostępu
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do danych, 42 certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], potwierdzanie autentyczności dokumentów
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain],
digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie], przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, usługi projektowe związane z publikacją dokumentów, elektroniczne
przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
usługi w zakresie zabezpieczania danych, przechowywanie danych
elektronicznych, przechowywanie danych online, usługi w zakresie
tworzenia kopii zapasowych danych, usługi w zakresie szyfrowania
i dekodowania danych, projektowanie programów do przetwarzania danych, projektowanie systemów do przetwarzania danych,
tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji i danych,
usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie systemów
do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie
systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie
systemów przetwarzania danych, usługi inżynierii oprogramowania
w zakresie programów do przetwarzania danych, usługi certyfikacji
danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, opracowywanie systemów przechowywania danych, usługi uwierzytelniania
(kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, projektowanie oprogramowania do magazynowania i przywoływania
danych multimedialnych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych.

(111) 329062
(220) 2019 08 01
(210) 503033
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 07
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) suplement diety RUSKOLINA
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(111) 329063
(220) 2019 08 01
(210) 503044
(151) 2020 02 19
(441) 2019 11 04
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIEŻOZNAWCY
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), afisze, plakaty, biuletyny
[materiały drukowane], bony towarowe, bony upominkowe, bony
wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania,
karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe,
materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby
papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, ryby, owoce
morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, przetworzone owady i larwy, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski
z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski
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na bazie mięsa, desery owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał
i substytuty nabiału, produkty mleczne, mleko kokosowe do celów
kulinarnych, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy
i dodatki smakowe, kapary, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy [przyprawy], sosy, pikantne
sosy, czatnej i pasty, pesto, zboża, przekąski z produktów zbożowych,
batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, desery gotowe, nugat, chałwa,
wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże
makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, wodorosty
spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, świeże nasiona
roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji
napojów, syropy do napojów, piwo i produkty piwowarskie, napoje
na bazie orzechów i soi, 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: mięsa i wędlin, zup i wywarów, ekstraktów mięsnych,
przetworzonych produktów mięsnych, past mięsnych, pasztetów,
smalcu, jaj ptasich i produktów z jaj, olejów i tłuszczów, ryb, owoców
morza i mięczaków, past rybnych i z owoców morza, przetworzonych
owadów i larw, przetworzonych owoców, warzyw i grzybów, w tym
orzechów i nasion roślin strączkowych, galaretek, dżemów, kompotów, past owocowych i warzywnych, sałatek gotowych, gotowych
dań z mięsa, przekąsek z owoców, przekąsek na bazie ziemniaków,
przekąsek na bazie orzechów, przekąsek na bazie warzyw, przekąsek
na bazie tofu, przekąsek na bazie mięsa, deserów owocowych, jogurtowych i mlecznych, mleka, nabiału i substytutów nabiału, produktów mlecznych, mleka kokosowego do celów kulinarnych, produktów serowarskich, ryżu, kasz, soli, przypraw i dodatków smakowych,
kaparów, kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów, mąki, syropów i melasy, octu, sosów [przypraw], sosów, pikantnych sosów,
czatnej i past, pesto, zbóż, przekąsek z produktów zbożowych, batonów zbożowych i energetycznych, płatków śniadaniowych, owsianki
i grysiku, czekolady, lodu, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów
i sorbetów, cukierków, batonów i gumy do żucia, chleba, deserów
gotowych, nugatu, chałwy, wyrobów cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek, suchego i świeżego makaronu, klusek i pierogów, dań na bazie ryżu, dań gotowych zawierających makaron, ciast do pieczenia,
gotowania i smażenia oraz mieszanek do jego przygotowywania, cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych i nadzień, produktów pszczelich, drożdży i zaczynów, słodkich polew i nadzień, ziaren przetworzonych, skrobi i wyrobów z tych towarów, preparatów
do pieczenia i drożdży, płodów rolnych i z akwakultury, produktów
ogrodniczych i leśnych, świeżych owoców, warzyw, orzechów i ziół,
roślin, grzybów, słodu i zbóż nieprzetworzonych, wodorostów spożywczych dla ludzi, siemienia lnianego, sezamu jadalnego, świeżych
nasion roślin strączkowych, napojów owocowych, wód, soków, aromatyzowanych napojów gazowanych, napojów bezalkoholowych,
preparatów do produkcji napojów, syropów do napojów, piwa i produktów piwowarskich, napojów na bazie orzechów i soi, alkoholów
wysokoprocentowych, cydru, napojów alkoholowych (z wyjątkiem
piwa), preparatów do produkcji napojów alkoholowych, win, win
musujących, win alkoholizowanych, wymieszanych napojów alkoholowych, usługi eksportu i importu, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
kampanie marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, 41 usługi
w zakresie edukacji i instruktażu, publikowanie tekstów (innych niż
reklamowe), publikowanie książek i czasopism, w tym w postaci elektronicznej, także on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze
edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalno-rozrywkowym, usługi organizowania gier i konkursów, organizowanie plebiscytów i konkursów,
udostępnianie filmów animowanych, także do pobrania ze strony

internetowej, usługi on-line w związku z rozrywką, produkcja i dostarczanie informacji i publikacji w zakresie edukacji i rozrywki za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i komputerowych.

(111) 329064
(220) 2019 08 01
(210) 503047
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 21
(732)	ANTÚNEZ ALDUNATE FERNANDO JOSÉ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IPSA CONTERET
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, broszury,
albumy ilustrowane, czasopisma [periodyki], miesięczniki, kalendarze,
okólniki religijne, książki z pieśniami religijnymi, fotografie, afisze, plakaty, gazety, albumy, książki, rysunki, koperty, drukowane zaproszenia,
programy imprez, przewodniki, drukowany materiał promocyjny, nadruki, nalepki, 35 reklama, promocja, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej i religijnej, promowanie działalności
na rzecz rozwoju i propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej,
usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań w zakresie inicjatyw chrześcijańskich, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, kampanie marketingowe w zakresie ochrony wartości chrześcijańskich, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych dotyczących działalności i kultury chrześcijańskiej za pośrednictwem współczesnych środków przekazu, dystrybucja prospektów, ulotek, materiałów drukowanych, dystrybucja materiałów
promocyjnych, zarządzanie bazami danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, informacja
dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe,
zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi organizowania zbiórki
funduszy, organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, sponsorowanie finansowe podmiotów
prawa, w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji,
organizowanie pomocy finansowej na rzecz osób trzecich, informacja
dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 39 organizowanie
podróży, organizowanie wycieczek, organizowanie pielgrzymek, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi organizacji podróży o charakterze religijnym, usługi w zakresie organizacji
zwiedzania miejsc kultu religijnego, usługi organizowania wyjazdów
turystycznych o charakterze religijnym, informacja dotycząca ww.
usług, w tym prezentowana on-line, 41 organizowanie zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, wystaw, spotkań dyskusyjnych, organizowanie zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów,
usługi organizowania koncertów oraz imprez kulturalnych, edukacja,
edukacja religijna, szkolenia dotyczące zagadnień religijnych, usługi
edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, publikowanie, publikowanie tekstów, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikowanie dokumentów, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji
drukowanych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów multimedialnych online, usługi w zakresie publikacji biuletynów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi wydawnicze,
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów, katalogów, prospektów, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, informacja dotycząca
ww. usług, w tym prezentowana on-line, 43 organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy dla pielgrzymek, rezerwacja zakwaterowania dla wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym, informacja
dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 45 usługi religijne,
udostępnianie informacji o religii, organizowanie zgromadzeń religijnych, organizowanie ceremonii religijnych, doradztwo duchowe,
usługi duchowe, doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju,
informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line.
(111) 329065
(220) 2019 08 01
(210) 503050
(151) 2020 02 20
(441) 2019 11 04
(732) FABRYKA FUTBOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań (PL)
(553) (znak ruchomy)
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(540) 23

(591) fioletowy, biały, szary
(510), (511) 9 komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, oprogramowanie, oprogramowanie gier, aplikacje biurowe i biznesowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media
do nagrywania i przechowywania danych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 35 produkcja materiałów reklamowych i reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, kampanie marketingowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, reklamowe i sponsorowane teksty, publikowanie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, konsumenckie badania marketingowe i prowadzenie badań zachowań konsumenckich i analiz trendów konsumenckich, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, pośrednictwo
handlowe, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, kampanie marketingowe, zarządzanie reklamą, przeprowadzanie konkursów i gier hazardowych w celach reklamowych, usługi public relations, publikowanie tekstów reklamowych, sponsoring w formie reklamy, organizacja i przeprowadzanie imprez w celach reklamowych i/lub promocyjnych, organizacja działalności gospodarczej i administrowanie nią związane
z akademiami piłki nożnej, zarządzeniem franczyzą związaną z akademiami piłki nożnej, usługi marketingowe i reklamowe związane
z akademiami piłki nożnej, import, eksport i sprzedaż towarów, takich jak akcesoria (fizyczne/wirtualne) związane z akademiami piłki
nożnej, mianowicie odzież, w tym stroje sportowe, piłki, nagolenniki,
rękawice i inne materiały sportowe związane z piłką nożną, usługi
menedżerskie dla sportowców, zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, usługi sprzedaży w odniesieniu do następujących towarów: kosmetyki, środki toaletowe, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, woda kolońska, perfumy, woda perfumowana, produkty i preparaty do pielęgnacji ciała, płyny przed goleniem i po goleniu, suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, mineralne suplementy odżywcze, suplementy diety dla
sportowców, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, białkowe suplementy diety, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, mineralne suplementy diety, preparaty witaminowe, herbaty ziołowe do celów medycznych, napoje stosowane
w lecznictwie, wody mineralne do celów leczniczych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie,
oprogramowanie gier, aplikacje biurowe i biznesowe, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane
media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste
cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów kompute-
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rowych zapisanych na nośnikach danych, papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały
do rysowania i materiały dla artystów, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, książki, albumy, drukowane
materiały ilustracyjne, kalendarze, naklejki, papier i karton, fotografie, drukowane foldery informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma, druki,
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka
do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki
kuponowe, materiały drukowane, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy
drukowane, albumy kolekcjonerskie, karty do kolekcjonowania, fotografie kolekcjonerskie, znaki reklamowe z tektury, papieru lub kartonu, standy i stojaki reklamowe z papieru lub kartonu, odzież, odzież
sportowa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, gry, zabawki
i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt sportowy, piłki do gier i zabaw, układanki [puzzle], urządzenia do gier, zdrapki do gier loteryjnych, gry planszowe,
batony na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, batoniki na bazie owoców i orzechów, chipsy owocowe, batony owocowe, przekąski na bazie owoców, produkty z suszonych
owoców, jogurty, kompozycje owoców przetworzonych, batony
zbożowe, przekąski na bazie zbóż, batony energetyczne, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby
cukiernicze], batoniki muesli, wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
batony na bazie granoli, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata
mrożona, karmelki [cukierki], muesli, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, cukierki jako słodycze,
słodycze do ssania, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, jogurt mrożony, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, galaretki owocowe jako słodycze, herbaty owocowe, woda, woda mineralna, woda
gazowana, woda stołowa, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne
w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, preparaty
do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, napoje i soki
owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, owocowe nektary, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity., 36 sponsorowanie działalności sportowej, pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi i sportowymi, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność
klienta, wydawanie bonów wartościowych w związku z programami
lojalnościowymi, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane z portalami internetowymi, telekomunikacja, udostępnianie portali w Internecie, zwłaszcza blogów, forów,
społeczności internetowych i sieci społecznych, przesył wideo i/lub
audio, mianowicie ciągłe przesyłanie strumienia wideo i/lub audio
w czasie rzeczywistym w sieciach komputerowych, emisja i przesyłanie dalej programów lub audycji filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideotekstów, teletekstów i programów lub audycji internetowych, usługi telefoniczne świadczone za pomocą gorącej linii,
agencje informacyjne, umożliwianie dostępu do bazy danych, nadawanie audycji telezakupów, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, poczta elektroniczna, przekazywanie informacji
różnego rodzaju na adresy internetowe, telekomunikacja, mianowicie elektroniczne pośrednictwo ogłoszeniowe, zapewnianie dostępu
do platform handlu elektronicznego w Internecie, zbieranie i dostarczanie wiadomości i ogólnych informacji, także w postaci elektronicznej, oraz emitowanie programów telewizyjnych/radiowych
w sieci WWW, transmisje telewizyjne i radiowe, zapewnianie dostępu
do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu użytkownikom
do programów komputerowych w sieciach danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, łączność poprzez terminale komputerowe, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych
sieci komputerowych, wspomagane komputerowo przesyłanie wia-
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domości i obrazów, poczta elektroniczna, informacje i doradztwo
w zakresie wyżej wymienionych usług, ujętych w tej klasie, 41 usługi
organizowania gier i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, gry internetowe, gry oferowane on-line, organizacja imprez
i konkursów związanych ze sportem, organizowanie i prowadzenie
loterii, wynajem boisk sportowych, pól i aren do grania w piłkę nożną, akademie piłki nożnej, organizowanie, promowanie i prowadzenie mistrzostw, turniejów i wydarzeń związanych z piłką nożną, organizowanie, promowanie i prowadzenie wydarzeń kulturalnych
i artystycznych związanych z piłką nożną.

(111) 329066
(220) 2019 08 02
(210) 503054
(151) 2020 02 25
(441) 2019 11 12
(732) WYDAWNICTWO GREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pewniak na teście
(540)

(591) szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01, 24.15.08, 18.07.09
(510), (511) 16 książki, książki (podręcznik), książki beletrystyczne,
książki edukacyjne, książki dla dzieci, książki do dyktand, książki z grafiką, książki z opowiadaniami, ochronne okładki na książki, obwoluty
papierowe na książki, książki z zadaniami dla dzieci, książki dla dzieci
z elementami audio, 35 reklama i marketing, reklama zewnętrzna,
banerowa, radiowa, w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama
online poprzez komputerowe sieci komunikacji, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej książek, książek beletrystycznych, książek edukacyjnych,
podręczników, książek dla dzieci, książek do dyktand, książek z grafiką, książek z opowiadaniami, książek z zadaniami dla dzieci, książek
dla dzieci z elementami audio, sprzedaż detaliczna i hurtowa obwolut papierowych na książki, okładek na książki.
(111) 329067
(220) 2019 08 02
(210) 503055
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR ORLI
(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, opakowa-

nia 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) 329068
(220) 2019 08 02
(210) 503056
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORLI
(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) 329069
(220) 2019 08 02
(210) 503057
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR GRACER
(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
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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) 329070
(220) 2019 08 02
(210) 503058
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GRACER
(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
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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) 329071
(220) 2019 08 02
(210) 503075
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732)	LUMIFIL INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NIE PŁAĆ ZA TO CO JEST ZA DARMO!
(540)

(591) pomarańczowy, żółty, niebieski
(531) 07.15.26, 01.03.11, 26.01.11, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali, metalowe pokrycia
dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, 9 baterie
do oświetlania, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne,
instalacje elektryczne, kable elektryczne, komórki fotowoltaiczne,
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przyrządy
do wskazywania temperatury, przyrządy pomiarowe, 19 pokrycia
dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, 39 dostawa
energii elektrycznej, 40 wytwarzanie energii, 45 zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez
ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, zarządzanie prawami autorskimi,
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych
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) 329072
(220) 2019 08 02
(210) 503079
(151) 2020 02 11
(441) 2019 10 21
(732) RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) rmRailProtector
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji w ruchu kolejowym, urządzenia do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami
balisy, systemy do przetwarzania informacji w ruchu kolejowym, systemy do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami, oprogramowanie komputerowe do urządzeń i systemów przetwarzania informacji
w ruchu kolejowym, oprogramowanie komputerowe do urządzeń
i systemów do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami.
(111) 329073
(220) 2019 08 02
(210) 503080
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 21
(732) RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RM rail-mil.eu
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(540)

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.

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 22.03.01, 22.03.05, 26.01.01, 26.11.03, 26.11.25, 26.13.01,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne,
optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
nawigacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe, 37 usługi budowlane, w tym roboty związane z budową rurociągów przemysłowych
i sieci rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektromagnetycznych, specjalistyczne roboty budowlane, naprawy i konserwacja,
w tym naprawy i konserwacja maszyn, urządzeń elektronicznych
i optycznych, urządzeń elektrycznych, komputerów i urządzeń peryferyjnych, sprzętu telekomunikacyjnego, usługi instalacyjne, w tym
instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe
i klimatyzacyjne, pozostałe instalacje budowlane, 42 badania oraz
usługi naukowe i techniczne, w dziedzinie biotechnologii, w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, doradztwo techniczne
i komputerowe oraz w zakresie informatyki.

(111) 329076
(220) 2019 08 02
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 21
(732)	LVMG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polandia Fruit LVMG
(540)

(111) 329074
(220) 2019 08 02
(210) 503082
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 21
(732) RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) rmCBTC
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji w ruchu kolejowym, urządzenia do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami
balisy, systemy do przetwarzania informacji w ruchu kolejowym, systemy do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami, oprogramowanie komputerowe do urządzeń i systemów przetwarzania informacji
w ruchu kolejowym, oprogramowanie komputerowe do urządzeń
i systemów do lokalizacji, kontroli i sterowania pociągami.

(111) 329077
(220) 2019 08 02
(151) 2020 02 12
(441) 2019 10 21
(732)	LVMG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polka Apple LVMG
(540)

(111) 329075
(220) 2019 08 02
(210) 503085
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 21
(732)	LUMIFIL INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LUMIFIL TECHNOLOGIE JUTRA INNOVATIONS
(540)

(591) biały, niebieski, czarny
(531) 07.03.04, 07.03.25, 25.07.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali, metalowe pokrycia
dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, 9 baterie
do oświetlania, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne,
instalacje elektryczne, kable elektryczne, komórki fotowoltaiczne,
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, przyrządy
do wskazywania temperatury, przyrządy pomiarowe, 19 pokrycia
dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, 39 dostawa
energii elektrycznej, 40 wytwarzanie energii, 45 zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez
ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, zarządzanie prawami autorskimi,
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych

(210) 503089

(591) czarny, biały, czerwony, zielony, żółty, brązowy
(531) 05.07.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi eksportowe świeżych owoców.
(210) 503090

(591) żółty, czarny, czerwony, zielony, brązowy, biały
(531) 05.07.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi eksportowe świeżych owoców.
(111) 329078
(220) 2019 08 03
(210) 503108
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 21
(732) CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKA
AKCYJNA, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
BYTOM
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 14.07.03, 03.07.17, 24.05.03, 27.05.01, 29.01.15, 24.01.09,
24.01.12, 24.13.04
(510), (511) 9 sprzęt kontrolno-pomiarowy, aparaty ratunkowe, indykatory, elementy do aparatów ratunkowych, odzież ochronna, sprzęt
ratowniczy, elementy wyposażenia osobistego drużyn ratowniczych,
39 usługi ratownicze zwłaszcza w zakresie górnictwa, transport sanitarny, 41 prowadzenie szkoleń i treningów w zakresie ratownictwa górniczego, organizowanie kongresów, sympozjów w zakresie
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ratownictwa górniczego, 42 analizy i badania techniczne sprzętu
ratowniczego i urządzeń górniczych, prace badawczo rozwojowe
i ekspertyzy inżynieryjne w zakresie ratownictwa oraz górnictwa, 44
medyczne badania profilaktyczne i kwalifikacyjne ratowników.

(111) 329079
(220) 2019 08 05
(210) 503112
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 28
(732) POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SYSTEM HAL PEKABEX
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe w tym: konstrukcje stalowe obiektów budowlanych, konstrukcje metalowe elementów wyposażenia budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej
w szczególności: poręcze, drzwi, bramy, ościeżnice metalowe, okratowania, włazy dachowe, parapety, oblachowania budynków, konstrukcje budowlane żelbetowe, strunobetonowe, 19 materiały budowlane
niemetalowe w tym: elementy prefabrykowane wielkowymiarowe
dla budownictwa mieszkaniowego, elementy prefabrykowane wielkowymiarowe dla budownictwa przemysłowego, drobnowymiarowe
elementy betonowe w szczególności: pustaki, bloczki betonowe, krawężniki drogowe, kostki brukowe, płyty drogowe, drewno budowlane,
35 organizowanie stałych wystaw budownictwa w celach handlowych
lub reklamowych, prowadzenie giełdy materiałów budowlanych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, druków,
próbek osób trzecich, usługi rachunkowe dla osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
komputerowej bazy danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi związane z zarządzaniem hotelami, ośrodkami wypoczynkowymi, 36 sporządzanie umów najmu, wynajmowanie mieszkań, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń usługowo-przemysłowych, obrót
mieszkaniami, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, 37 wykonawstwo wielorodzinnych obiektów mieszkalnych, wykonawstwo obiektów użyteczności publicznej, wykonawstwo
obiektów przemysłowych, remonty kapitalne budynków mieszkalnych
i użyteczności publicznej, usługi budowlano-montażowe, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, wynajem budowlanego sprzętu, nadzór budowlany, informacja budowlana, usługi związane
z wykonywaniem linii przesyłowych, usługi związane z wykonywaniem
sieci rozdzielczych, montaż i naprawa instalacji ogrzewania, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, doradztwo budowlane dla osób trzecich, 42 usługi projektowe z zakresu
budownictwa, w tym projektowanie elementów prefabrykowanych,
doradztwo budowlane dla osób trzecich, opracowywanie projektów
technicznych, badania techniczne, analizy techniczne, badania chemiczne, analizy chemiczne, badania w zakresie mechaniki.
(111) 329080
(220) 2019 08 05
(210) 503119
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 21
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYKPOL Premium GWARANCJA 100% jakości Zawijana
z indyka
(540)

(591) granatowy, biały, czerwony, złoty
(531) 03.07.04, 24.03.01, 24.03.08, 24.03.18, 25.01.15, 26.04.15,
27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, mięso z indyka, wyroby
wędliniarskie, wędzone mięso z indyka, szynki, wędliny w postaci
mielonki, wyroby garmażeryjne, mrożonki zawarte w tej klasie, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzieniem, mięso z indyka
w galarecie, wędliny, dania mięsne gotowe do spożycia, 43 usługi
gastronomiczne, catering.

(111) 329081
(220) 2019 10 18
(210) 505785
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) ZAWADZKI TOMASZ ORZEŁ POLSKA TPM, Baniocha (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ovoce PACIU PACIU(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski
na bazie owoców, warzywa konserwowane, owoce konserwowane,
warzywa i owoce mrożone, grzyby, warzywa i owoce suszone, grzyby, warzywa i owoce liofilizowane oraz kandyzowane, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, kukurydza konserwowa, korniszony,
pikle, półprodukty owocowe lub warzywne, owoce konserwowane
w syropie, przetwory owocowe lub warzywne, kompoty, konfitury,
zupy jarzynowe jako przetwory, sok do celów kulinarnych, przeciery
warzywne, przecier pomidorowy, koncentrat pomidorowy, musy i puree owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne, sałatki owocowe
lub warzywne, zupy i składniki do sporządzania zup, koncentraty zup,
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, przystawki gotowe
do spożycia składające się głównie z mięsa, przystawki gotowe do spożycia składające się głównie z warzyw, przystawki gotowe do spożycia
na bazie oliwek, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie owoców,
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, napoje owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe,
soki i napoje warzywne, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje
wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mineralna-napoje, napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające
kofeinę, napoje wzbogacone minerałami nie do celów medycznych,
napoje instant, lemoniady, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki
gazowane, soki owocowe, soki warzywne, smoothies, soki ze świeżych
owoców, owocowe nektary, bezalkoholowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do produkcji lemoniady.
(111) 329082
(220) 2019 10 18
(210) 505786
(151) 2020 03 24
(441) 2019 12 09
(732) ZAWADZKI TOMASZ ORZEŁ POLSKA TPM, Baniocha (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ovoce PICIU-PICIU
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski
na bazie owoców, warzywa konserwowane, owoce konserwowane,
warzywa i owoce mrożone, grzyby, warzywa i owoce suszone, grzy-
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by, warzywa i owoce liofilizowane oraz kandyzowane, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, kukurydza konserwowa, korniszony,
pikle, półprodukty owocowe lub warzywne, owoce konserwowane
w syropie, przetwory owocowe lub warzywne, kompoty, konfitury,
zupy jarzynowe jako przetwory, sok do celów kulinarnych, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, koncentrat pomidorowy, musy
i puree owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne, sałatki owocowe lub warzywne, zupy i składniki do sporządzania zup, koncentraty zup, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, przystawki gotowe do spożycia składające się głównie z mięsa, przystawki
gotowe do spożycia składające się głównie z warzyw, przystawki
gotowe do spożycia na bazie oliwek, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie owoców, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe,
napoje bezalkoholowe, soki i napoje warzywne, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami
śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mineralna-napoje, napoje izotoniczne, napoje
owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone minerałami nie do celów medycznych, napoje instant, lemoniady, napoje
na bazie owoców lub warzyw, soki gazowane, soki owocowe, soki
warzywne, smoothies, soki ze świeżych owoców, owocowe nektary,
bezalkoholowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do produkcji lemoniady.

(111) 329083
(220) 2019 08 28
(151) 2020 01 21
(441) 2019 10 07
(732) PUSZKO MARIUSZ, Izabelin C (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VINCI HOME
(540)

(210) 503915

(591) brązowy, czarny
(531) 26.01.11, 26.01.12, 07.01.09, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 systemy zarządzania budynkami [BMS], inteligentne zamki do drzwi, inteligentne bramy do komunikacji, oprogramowanie do inteligentnej produkcji, karty inteligentne [karty z układem scalonym],
inteligentne bramy do wstępnego przetwarzania danych, oprogramowanie do inteligentnego rozpoznawania znaków [ICR], czyste elektroniczne karty chipowe [czyste karty inteligentne], czyste karty z obwodami scalonymi [czyste karty inteligentne], inteligentne bramy do analizy
danych w czasie rzeczywistym, urządzenia peryferyjne dostosowane
do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, systemy automatyki domowej, oprogramowanie do automatyki domowej,
urządzenia sterujące oświetleniem, sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne, programowalne sterowniki do urządzeń i przyrządów do oświetlania, automatyczne systemy sterowania dostępem, automatyczne systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy
wykrywania dronów, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, mechanizmy kontroli dostępu, elektryczne systemy
kontroli dostępu, biometryczne systemy kontroli dostępu, automatyczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, elektryczne instalacje
do kontroli dostępu, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, karty
kontroli dostępu [magnetyczne lub kodowane], elektryczne urządzenia
do zabezpieczania dostępu, punkty dostępu do sieci lokalnych [LAN],
elektroniczny system kontrolowania dostępu do budynków, oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do treści, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, kurtyny świetlne bezpieczeństwa
obwodowej kontroli dostępu [pac], oprogramowanie komputerowe
do autoryzacji dostępu do baz danych, sprzęt komputerowy do zdalnego dostępu i przesyłania danych, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków,
oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w celu kontroli dostępu do komputera, kurtyny świetlne bezpieczeństwa do systemów
kontroli dostępu do obszaru [AAC], automatyczne urządzenia kontroli
dostępu, serwery do automatyzacji domu, czujniki, detektory drgań,
detektory ruchu, detektory podczerwieni, detektory mikrofal [radar],

detektory magnetyczne, urządzenia do monitorowania, elektroniczne
urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia do lokalizacji
obiektów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, alarmy, zabezpieczenia przepięciowe, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, elektroniczne
znaczniki, podzespoły elektrotechniczne, krzemowe układy scalone,
chipy [układy scalone], komponenty elektryczne i elektroniczne, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do zdalnego sterowania,
urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, urządzenia do automatycznej regulacji, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, przełączniki czasowe automatyczne, dotykowe panele sterowania, urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne urządzenia zdalnego
sterowania, piloty zdalnego sterowania, urządzenia elektryczne do sterowania, urządzenia zdalnego sterowania na podczerwień, instalacje
automatyczne do sterowania dostępem, urządzenia do sterowania
energią elektryczną, aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania,
urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, konsole do sterowania urządzeniami i przyrządami oświetleniowymi, urządzenia do zdalnego sterowania do użytku domowego, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, oprogramowanie
komputerowe do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami
oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe do głosowego sterowania komputerem i jego obsługi, bezprzewodowe urządzenia
do zdalnego sterowania do przenośnych urządzeń elektronicznych
i komputerów, osprzęt do oświetlenia ściennego [przełączniki], zamki
elektryczne, urządzenia do regulowania temperatury [termostaty], wideofony, terminale wprowadzania danych, terminale wyprowadzania
danych, terminale multimedialne, terminale komunikacji bezprzewodowej, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie interfejsów,
oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia
baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie gier, oprogramowanie interfejsowe, mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania
na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, serwery w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do monitorowania sieci
w chmurze, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze,
komputerowe bazy danych, oprogramowanie do zarządzania danymi
i plikami oraz do baz danych, systemy przetwarzania danych, urządzenia sztucznej inteligencji, oprogramowanie do sztucznej inteligencji
do monitoringu, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do analizy,
oprogramowanie do sztucznej inteligencji do opieki zdrowotnej, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do samochodów autonomicznych, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do pojazdów, oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, oprogramowanie związane
ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży
towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z oświetleniem, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja danych dla osób trzecich, tworzenie komputerowych baz danych, usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, dostarczanie
informacji marketingowych, dostarczanie informacji handlowych,
skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie bazami danych,
skomputeryzowane zarządzanie biurem, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, usługi przetwarzania danych, gromadzenie danych, przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie
danych, 37 instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), usługi elektryków, usługi instalacji komputerów, usługi
doradztwa budowlanego, usługi instalacji maszyn, usługi konserwacji
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komputerów, usługi naprawy komputerów, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi układania przewodów elektrycznych, usługi
w zakresie instalowania alarmów, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków,
usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, usługi
doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, usługi informacyjne
w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających, 42 pisanie programów komputerowych, tworzenie programów komputerowych,
opracowywanie sieci komputerowych, edycja programów komputerowych, projektowanie systemów komputerowych, instalowanie programów komputerowych, tworzenie platform komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, projektowanie komputerowych baz
danych, integracja systemów i sieci komputerowych, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, aktualizowanie programów komputerowych
na rzecz osób trzecich, usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, udostępnianie
programów komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa
[SaaS], tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, projektowanie techniczne, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie
systemów oświetleniowych, projektowanie oprogramowania sterowników, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie systemów
informatycznych, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projektowanie naukowe i technologiczne, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie sprzętu do automatyzacji biura, projektowanie oprogramowania do przetwarzania
tekstu, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania systemowego, projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie
oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowanie oprogramowania
do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na różne protokoły, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy.

(111) 329084
(220) 2019 08 05
(151) 2020 01 23
(441) 2019 09 30
(732) 60MLN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 60MLN.PL
(540)

(510), (511) 32 piwo, piwo ale, piwo pełne jasne, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy
[napój składający się z piwa i lemoniady], napoje na bazie piwa, czarne
piwo [piwo ze słodu palonego], warzone napoje alkoholowe na bazie
słodu w postaci piwa, piwa smakowe, piwo słodowe, słodowe napoje
alkoholowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, napoje alkoholowe wytwarzane
z warzonego słodu z naturalnymi aromatami, napoje na bazie słodu, alkohole wysokoprocentowe [napoje], warzone napoje alkoholowe w postaci piwa, aromatyzowane, gazowane napoje alkoholowe na bazie
słodu, aromatyzowane, alkoholowe napoje gazowane, lemoniady z dodatkiem alkoholu, napoje alkoholowe na bazie słodu, wino, wina musujące, napoje alkoholowe na bazie herbaty, napoje alkoholowe na bazie
kawy, napoje alkoholowe owocowe, napoje alkoholowe zawierające
owoce, napoje energetyczne zawierające alkohol, digestify [alkohol pity
po jedzeniu dla ułatwienia trawienia], aperitify, likiery, cydr, napoje alkoholowe, mieszane napoje alkoholowe, gazowane napoje alkohole,
z wyjątkiem piwa, whisky, rum, dżin, cognac, wódka, brandy, szampany.

(111) 329086
(220) 2019 08 05
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 21
(732) KARCZMARCZYK DOROTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOREVER SALON SUKIEN
(540)

(210) 503136

(531) 05.13.25, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca, 35 sprzedaż odzieży i dodatków odzieżowych.
(111) 329087
(220) 2019 08 05
(210) 503144
(151) 2020 01 22
(441) 2019 10 07
(732) BODURA ŁUKASZ NAPOLEON, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SC STRENGTH COACH PERFORMANCE EST. X 2015
(540)

(210) 503126
(591) zielony, biały, szary
(531) 27.05.01, 24.01.03, 09.01.10, 29.01.14
(510), (511) 41 treningi personalne, zajęcia grupowe, działalność
sportowa.

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.03.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 329085
(220) 2019 08 05
(151) 2020 01 23
(441) 2019 09 30
(732) Spindrift Beverage Co., Inc., Newton (US)
(540) (znak słowny)
(540) SPINDRIFT
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(210) 503134

(111) 329088
(220) 2019 08 06
(210) 503168
(151) 2020 01 23
(441) 2019 09 30
(732) CREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocławia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CANAPHARM
(510), (511) 5 suplementy diety, leki dla ludzi, olejki lecznicze.
(111) 329089
(220) 2019 08 06
(210) 503170
(151) 2020 01 23
(441) 2019 09 30
(732) CREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOKTORFON
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(510), (511) 9 słuchawki telefoniczne, gniazda telefoniczne, łącznice telefoniczne, terminale telefoniczne, modemy telefoniczne, zestawy telefoniczne, karty telefoniczne, telefoniczne (przewody-), kable telefoniczne, przewody telefoniczne, wtyczki telefoniczne, futerały na telefony,
złącza do telefonów, baterie do telefonów, kodowane karty telefoniczne, magnetyczne przewody telefoniczne, głowice kabli telefonicznych,
etui na telefony komórkowe, osłony na telefony komórkowe, klawiatury
do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe do telefonów, paski do telefonów komórkowych, baterie do telefonów komórkowych,
uchwyty samochodowe do telefonów, głośniki do telefonów komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych, wyświetlacze do telefonów komórkowych, instalacje telefoniczne do samochodów, pokrowce
na słuchawki telefoniczne, kable do przedłużaczy telefonicznych, słuchawki do aparatów telefonicznych, puszki połączeniowe kabli telefonicznych, paski do słuchawek telefonicznych, skórzane etui na telefony
komórkowe, futerały na telefony [specjalnie dopasowane], urządzenia
głośnomówiące do telefonów komórkowych, futerały dopasowane
do telefonów komórkowych, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, nośniki dostosowane do telefonów komórkowych, zestawy
słuchawkowe do telefonów komórkowych, przewody USB do telefonów
komórkowych, stacje dokujące do telefonów komórkowych, obudowy
wymienne do telefonów komórkowych, słuchawki douszne do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, głośniki pomocnicze do telefonów komórkowych, przejściówki
do kabli telefonów komórkowych, moduły wyświetlacza do telefonów
komórkowych, baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, stojaki
dostosowane do telefonów komórkowych, pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych, oprogramowanie informatyczne do telefonów
komórkowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, papierowe pokrowce na słuchawki telefoniczne, gniazda wtykowe
do przedłużaczy telefonicznych, kurzoodporne gniazdka do wtyczek
telefonów komórkowych, złącza do telefonów komórkowych do pojazdów, etui z klapką do telefonów komórkowych, ładowarki baterii do użytku z telefonami, zestawy telefoniczne z ekranem i klawiaturą, uchwyty
na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, zestawy do korzystania
z telefonu bez użycia rąk, osłony do ekranów telefonów komórkowych
w formie folii, złącza pośrednie do podłączania telefonów do aparatów
słuchowych, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowymi, sprzęt do korzystania z telefonów komórkowych
bez użycia rąk, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez
użycia rąk, mikrofony do używania bez użycia rąk do telefonów komórkowych, zatyczki do gniazdek telefonów komórkowych zapobiegające
dostawaniu się kurzu, pamięci USB z mikrozłączami USB kompatybilnymi
z telefonami komórkowymi, futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, futerały do telefonów komórkowych z materiału
lub z materiałów tekstylnych, zestawy na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów
komórkowych bez użycia rąk, 37 naprawa telefonów, naprawa telefaksów, naprawa aparatów telefonicznych, instalowanie i naprawa telefonów, naprawa lub konserwacja aparatów telefonicznych.

poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo medyczne, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego,
poradnictwo związane ze stresem.

(111) 329091
(220) 2019 08 06
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732) JMM KONCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cianowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) winnica novi
(540)

(210) 503210

(591) zielony, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 05.07.10
(510), (511) 3 esencje i olejki eteryczne, olej lawendowy, olejek lawendowy, 33 wina, wino, 41 organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów
związanych z rozrywką, organizowanie seminariów związanych
z działalnością kulturalną, 43 organizacja przyjęć weselnych [miejsca], udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie obiektów
i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje,
wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajem pomieszczeń na wystawy, zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy,
imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, 44
uprawa winogron do produkcji wina.

(210) 503171

(111) 329092
(220) 2019 08 06
(210) 503211
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 12
(732)	APP WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ślęza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMSPLANET
(510), (511) 38 transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów,
mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, usługi krótkich wiadomości tekstowych [SMS], komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, przesyłanie wiadomości, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania wiadomości, poczta elektroniczna, wynajem sprzętu
telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, łączność telefoniczna, przesyłanie informacji, usługi wysyłania wiadomości tekstowych, obrazowych i multimedialnych w imieniu zleceniodawcy.

(591) biały, ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 21.01.14
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi, pielęgnacyjnymi, suplementami diety,
środkami spożywczymi, żywnością, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych przez sklepy online, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie suplementów diety, żywności,
kosmetyków, ziół, środków spożywczych, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, marketing internetowy, 44 usługi doradztwa
dietetycznego, porady medyczne, porady w zakresie farmakologii,

(111) 329093
(220) 2019 08 06
(210) 503212
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732) Kerry Luxembourg S.a.r.l., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowny)
(540)	NAKED GLORY FREE OF MEAT. FULL OF TASTE!
(510), (511) 29 substytuty mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw,
substytuty mięsa na bazie soi, gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, soja, burgery, kiełbasy, mielonki, kawałki soi imitujące kurczaka, wieprzowinę, wołowinę, jagnięcinę, bekon oraz kaczkę, przekąski na bazie substytutów mięsa, kiełbaski koktajlowe, jaja piknikowe, przekąski warzywne, alternatywy dla mięsa delikatesowego,
w tym szynki, plasterków kurczaka, pepperoni i indyka, w postaci plasterków i kawałków białek podobnych do mięsa, bezmięsne zamienniki
steków, kotletów, filetów, pulpetów i kebabów, schłodzone potrawy
gotowe zawierające substytuty mięsa, mrożone potrawy gotowe zawierające substytuty mięsa w postaci curry, dań z makaronu, pieczeni
i pieczeni wegańskich, sojowe alternatywy dla ryb, w tym krewetek, paluszków rybnych oraz filetów z ryby, hotdogi, frankfurterki, panierowane białko sojowe w postaci kotletów kijowskich, paluszków mięsnych

(111) 329090
(220) 2019 08 06
(151) 2020 02 04
(441) 2019 10 21
(732) BONAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) logiczna suplementacja.pl
(540)
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and nuggetsów, warzywa przetworzone, zupy, pasty do smarowania:
warzywne, owocowe, z mleka i z jajek, 30 przekąski cukiernicze, paszteciki z kiełbaskami, ciastka w kształcie warkocza, ciastka w kratkę, ciasta,
słodkie drożdżowe bułki duńskie, ciastka wytrawne, ciastka zawierające
warzywa i substytuty mięsa, ciastka zawierające substytuty ryby, ciastka zawierające substytuty drobiu, ciasta, quiche, pasty do smarowania
z orzechów, miodu, czekolady i na bazie majonezu.

(111) 329094
(220) 2019 08 06
(210) 503213
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732) STELMACH ROBERT STELMACH AGNIESZKA FOR AP SPÓŁKA
CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOPMAG B6
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy żywnościowe, preparaty
farmaceutyczne.
(111) 329095
(220) 2019 08 06
(210) 503216
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732) STELMACH ROBERT STELMACH AGNIESZKA FOR AP SPÓŁKA
CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Suplement Diety Top Mag B6 Brak Koncentracji Zmęczenie
Skurcze Stres 1-24 GODZINY
(540)
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(111) 329097
(220) 2019 08 07
(210) 503239
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 21
(732) SAFETY LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SL SAFETY LOGISTICS
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 14.01.24, 25.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 wygrodzenia metalowe, konstrukcje metalowe, ścianki
działowe, panele, drzwi, bramy, zamki, akcesoria do wyżej wymienionych towarów, siatki metalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami metalowymi.
(111) 329098
(220) 2019 08 07
(151) 2020 02 17
(441) 2019 10 28
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ŁOMŻA ZERO ESPORT TOUR
(540)

(210) 503258

(591) czerwony, jasnoniebieski, szary, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 17.01.02, 27.01.01, 26.13.25, 19.03.25
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy żywnościowe, preparaty
farmaceutyczne.
(111) 329096
(220) 2019 08 07
(210) 503229
(151) 2020 02 13
(441) 2019 10 21
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOLWARK JANIKÓW ALKOHOLE KRAFTOWE ZAKŁAD
PRODUKCJI WYROBÓW ALKOHOLOWYCH JANIKÓW FOLWARK
JANIKÓW KRAFTOWE WÓDKI I LIKIERY
(540)

(591) czarny, fioletowy, szary, zielony
(531) 03.03.01, 05.07.14, 06.07.08, 06.07.25, 24.03.07, 09.01.10,
20.05.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, piwa smakowe, piwa korzenne, piwa o małej zawartości alkoholu, likiery bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku
piwa oraz sporządzane na bazie piwa, piwa rzemieślnicze, piwa bezalkoholowe, imitacja piwa, piwa pszeniczne, piwo jasne (ale), piwo słodowe,
33 napoje spirytusowe, wódka, pitne alkohole wysokoprocentowe, likiery,
likiery: ziołowe, kremowe, curacao, likiery na bazie kawy, likiery z zawartością śmietanki, likiery na bazie szkockiej whisky, napoje alkoholowe z owoców, wiśniówka, cydr, dżin, nalewki, kirsz, miód pitny, alkohole i likiery
wspomagające trawienie, ekstrakty alkoholowe, wina, napoje alkoholowe
z zawartością wina, wina alkoholizowane, spirytus etylowy pochodzenia
rolniczego, 40 produkcja napojów alkoholowych na rzecz osób trzecich,
usługi destylacji alkoholu, butelkowanie napojów spirytusowych.

(531) 03.04.07, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.04.04, 26.04.10,
27.05.01, 26.07.05, 26.11.07, 26.11.25
(510), (511) 35 reklama, 41 działalność sportowa i kulturalna.
(111) 329099
(220) 2016 05 10
(210) 456148
(151) 2018 04 18
(441) 2017 12 18
(732)	NEW PRODUCT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZESKI FILM BABIČKA RADZI: SKOMPONUJ SWÓJ DESER!
(540)

(591) biały, beżowy, brązowy, czarny, czerwony, niebieski,
pomarańczowy, zielony, żółty, różowy, fioletowy
(531) 08.01.18, 08.07.15, 08.07.17, 08.07.25, 16.03.01, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 owoce mrożone, owoce mrożone bez dodatków, owoce mrożone formowane do natychmiastowego spożycia, owoce przetworzone, warzywa mrożone, warzywa mrożone bez dodatków, warzywa mrożone formowane do natychmiastowego spożycia, warzywa
przetworzone, desery bezmleczne z owoców mrożonych, desery
mleczne z owocami mrożonym, desery z owoców mrożonych z dodatkami mlecznymi, deser bezmleczne z warzyw mrożonych, desery
mleczne z warzywami mrożonymi, desery z warzyw mrożonych z do-
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datkami mlecznymi, 30 sorbety, lody, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa
i za pośrednictwem Internetu owoców i warzyw mrożonych, owoców
i warzyw przetworzonych, deserów owocowych i warzywnych bezmlecznych i mlecznych, sorbetów, lodów, napojów bezalkoholowych.

(111) 329100
(220) 2016 05 10
(210) 456156
(151) 2018 04 18
(441) 2017 12 27
(732)	NEW PRODUCT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZESKI FILM BABIČKA RADZI: SKOMPONUJ SWÓJ DESER!
(540)

(591) biały, beżowy, brązowy, czarny, czerwony, niebieski,
fioletowy, pomarańczowy, zielony, żółty, różowy
(531) 08.01.18, 08.01.99, 16.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 owoce mrożone, owoce mrożone bez dodatków,
owoce mrożone formowane do natychmiastowego spożycia, owoce
przetworzone, warzywa mrożone, warzywa mrożone bez dodatków,
warzywa mrożone formowane do natychmiastowego spożycia, warzywa przetworzone, desery bezmleczne z owoców mrożonych, desery mleczne z owocami mrożonymi, desery z owoców mrożonych
z dodatkami mlecznymi, desery bezmleczne z warzyw mrożonych,
desery mleczne z warzywami mrożonymi, desery z warzyw mrożonych z dodatkami mlecznymi,, 30 sorbety, lody, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu owoców i warzyw mrożonych, owoców i warzyw przetworzonych, deserów owocowych
i warzywnych bezmlecznych i mlecznych, sorbetów, lodów, napojów
bezalkoholowych.

(111) 068792
(111) 068825
(111) 068930
(111) 068931
(111) 069348
(111) 069349
(111) 069364
(111) 069716
(111) 069720
(111) 069747
(111) 069909
(111) 069929
(111) 070304
(111) 070352
(111) 070965
(111) 071403
(111) 071740
(111) 072587
(111) 072954
(111) 073958
(111) 073959
(111) 073960
(111) 080717
(111) 084240
(111) 136439
(111) 140824
(111) 143290

(180) 2030 09 17
(180) 2030 09 24
(180) 2030 07 12
(180) 2030 07 12
(180) 2030 07 17
(180) 2030 07 19
(180) 2030 07 20
(180) 2030 05 28
(180) 2030 06 13
(180) 2030 09 12
(180) 2030 06 27
(180) 2030 10 30
(180) 2030 06 19
(180) 2030 07 23
(180) 2030 06 29
(180) 2030 06 26
(180) 2030 04 26
(180) 2030 07 10
(180) 2030 07 10
(180) 2030 09 12
(180) 2030 09 12
(180) 2030 09 12
(180) 2030 04 27
(180) 2030 10 30
(180) 2030 08 10
(180) 2029 06 16
(180) 2029 09 13

(111) 143549
(111) 144634
(111) 146418
(111) 148197
(111) 148518
(111) 148519
(111) 149400
(111) 149500
(111) 149521
(111) 149522
(111) 149618
(111) 149710
(111) 149905
(111) 150236
(111) 150393
(111) 150602
(111) 150697
(111) 150711
(111) 150839
(111) 150840
(111) 151038
(111) 151039

(180) 2030 11 22
(180) 2030 10 03
(180) 2030 01 24
(180) 2030 04 17
(180) 2030 11 10
(180) 2030 11 10
(180) 2030 05 31
(180) 2030 05 15
(180) 2030 05 31
(180) 2030 05 31
(180) 2030 06 12
(180) 2030 04 26
(180) 2030 06 05
(180) 2030 04 06
(180) 2030 06 17
(180) 2030 04 20
(180) 2030 06 06
(180) 2030 06 16
(180) 2030 07 19
(180) 2030 07 19
(180) 2030 06 14
(180) 2030 06 14

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).
(111) 042336
(111) 058024
(111) 058207
(111) 058377
(111) 066753
(111) 066986
(111) 067322
(111) 067478
(111) 067479
(111) 067529
(111) 067639
(111) 067720
(111) 067739
(111) 067761
(111) 068305
(111) 068306
(111) 068412
(111) 068545
(111) 068546
(111) 068687

(180) 2030 09 30
(180) 2030 06 11
(180) 2030 07 16
(180) 2030 06 19
(180) 2030 01 22
(180) 2030 03 05
(180) 2030 04 27
(180) 2030 04 04
(180) 2030 04 04
(180) 2030 05 14
(180) 2030 02 20
(180) 2030 04 19
(180) 2030 05 14
(180) 2030 06 06
(180) 2030 05 31
(180) 2030 05 31
(180) 2030 05 31
(180) 2030 05 31
(180) 2030 05 31
(180) 2030 07 13

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: środki farmaceutyczne poprawiające witalność,
odżywki poprawiające kondycję
biologiczną, dietetyczne środki
spożywcze poprawiające przemianę materii, żywność dietetyczna oraz odżywki specjalistyczne
według grup krwi; 35: usługi menadżerskie w zakresie zdrowej
żywności i odnowy biologicznej,
reklamowanie i promocja zdrowej
żywności, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów
z zakresu zdrowej żywności i odnowy biologicznej pozwalające
dystrybutorom oglądać i kupować wyżej wymienione towary
od hurtowników.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 151073
(111) 151074
(111) 151441
(111) 151457
(111) 151466
(111) 151467
(111) 151501
(111) 151537
(111) 151555
(111) 151591

(180) 2030 06 20
(180) 2030 06 20
(180) 2030 07 03
(180) 2030 07 11
(180) 2030 07 24
(180) 2030 07 24
(180) 2030 05 23
(180) 2030 06 14
(180) 2030 08 02
(180) 2030 07 20

(111) 151632
(111) 151690
(111) 151773
(111) 151780
(111) 151807
(111) 151911
(111) 152037
(111) 152100
(111) 152162
(111) 152206
(111) 152220
(111) 152470
(111) 152472

(180) 2030 06 13
(180) 2030 07 28
(180) 2030 06 12
(180) 2030 06 20
(180) 2030 07 21
(180) 2030 05 18
(180) 2030 04 27
(180) 2030 06 01
(180) 2030 06 26
(180) 2030 07 01
(180) 2030 07 05
(180) 2030 09 04
(180) 2030 09 05

(111) 152602 (180) 2030 05 31
(111) 152603 (180) 2030 05 31

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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 kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy,
mleczka, maseczki, toniki, balsamy, lotony, płyny regeneracyjne,
środki do mycia skóry, mydła, żele,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyczne środki upiększające, wyroby perfumeryjne, wody
toaletowe, kolońskie, zapachowe, olejki zapachowe, preparaty
do makijażu i demakijażu, środki
kosmetyczne do włosów, szampony, odżywki, farby, preparaty
do manicure i pedicure, lakiery
do paznokci, środki do pielęgnacji
jamy ustnej, pasty, proszki i płyny
do zębów i protez dentystycznych, płyny, balsamy, żele, kremy
do i po goleniu, środki do depilacji, produkty przeciw poceniu
się, antyperspiranty, dezodoranty, produkty chemii gospodarczej, barwniki kosmetyczne; 5:
preparaty parafarmaceutyczne,
kosmetyki medyczne; 35: usługi
w zakresie rozpowszechniania
materiałów reklamowych innych
firm, badania rynku, doradztwo
handlowe, usługi marketingowe
oraz pośrednictwo w zawieraniu
umów handlowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: kremy, toniki,
mleczka, płyny regeneracyjne,
środki myjące, czyszczące oraz
toaletowe, środki sanitarne, pasty
do zębów, pasty do butów, pasty
do podłóg; 5: kosmetyki medyczne, preparaty farmaceutyczne,
biologiczne,
bakteriologiczne
i chemiczne do celów farmaceutycznych, detergenty do celów
medycznych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

(111) 152604
(111) 152605
(111) 152611
(111) 152675
(111) 152828
(111) 152829
(111) 152937
(111) 153058
(111) 153067
(111) 153336
(111) 153386
(111) 153387
(111) 153421
(111) 153422
(111) 153428
(111) 153429
(111) 153434
(111) 153445

(180) 2030 05 31
(180) 2030 05 31
(180) 2030 06 20
(180) 2030 08 15
(180) 2030 07 11
(180) 2030 07 11
(180) 2030 08 02
(180) 2030 07 05
(180) 2030 07 13
(180) 2030 06 16
(180) 2030 07 02
(180) 2030 07 02
(180) 2030 08 14
(180) 2030 08 14
(180) 2030 08 15
(180) 2030 08 15
(180) 2030 08 15
(180) 2030 08 22
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Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 31: pasze dla zwierząt,
sól dla bydła, środki spożywcze
dla zwierząt, dodatki do pasz
nie dla celów leczniczych, kasze
dla drobiu, wszelkiego rodzaju
pokarm dla zwierząt, mączki dla
zwierząt, odpady gorzelniane,
makuchy dla zwierząt, olej sojowy dla zwierząt, preparaty do tuczenia zwierząt, wapno do pasz,
nasiona, ziarna zbóż, śruty sojowe
i rzepakowe, enzymy paszowe,
mączki mięsne i mięsno-kostne,
zakwaszacze paszowe, proteiny
dla zwierząt, mieszanki mineralne
i witaminowe dla zwierząt, preparaty mlekozastępcze dla zwierząt,
substancje zapachowe i smakowe
dla zwierząt, preparaty ziołowe
dla zwierząt; 44: doradztwo w zakresie żywienia i układania receptur żywieniowych dla zwierząt.
(111) 153564 (180) 2030 10 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 153778 (180) 2030 07 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 153786 (180) 2030 07 20 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy,
mleczka, maseczki, toniki, balsamy, lotony, płyny regeneracyjne,
środki do mycia skóry, mydła, żele,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyczne środki upiększające, wyroby perfumeryjne, wody
toaletowe, kolońskie, zapachowe, olejki zapachowe, preparaty
do makijażu i demakijażu, środki
kosmetyczne do włosów, szampony, odżywki, farby, preparaty
do manicure i pedicure, lakiery
do paznokci, środki do pielęgnacji
jamy ustnej, pasty, proszki i płyny
do zębów i protez dentystycznych, płyny, balsamy, żele, kremy
do i po goleniu, środki do depilacji, produkty przeciw poceniu
się, antyperspiranty, dezodoranty, produkty chemii gospodarczej, barwniki kosmetyczne; 5:
preparaty parafarmaceutyczne,
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(111) 153787 (180) 2030 07 20

(111) 153817
(111) 153818
(111) 153891
(111) 153892
(111) 154086
(111) 154255
(111) 154385
(111) 154386
(111) 154387
(111) 154388
(111) 154453
(111) 154631
(111) 154653
(111) 155054
(111) 155074
(111) 157187
(111) 157243
(111) 157244
(111) 159407
(111) 171499
(111) 218849
(111) 227418
(111) 233694
(111) 235391
(111) 235916
(111) 236008
(111) 236009
(111) 236370

(180) 2030 08 16
(180) 2030 08 16
(180) 2030 09 14
(180) 2030 09 14
(180) 2030 08 10
(180) 2030 10 05
(180) 2030 08 15
(180) 2030 08 15
(180) 2030 08 15
(180) 2030 08 15
(180) 2030 06 12
(180) 2030 06 20
(180) 2030 07 26
(180) 2030 08 26
(180) 2030 10 09
(180) 2030 07 19
(180) 2030 07 17
(180) 2030 07 17
(180) 2030 06 06
(180) 2030 06 27
(180) 2030 09 08
(180) 2028 12 10
(180) 2029 09 09
(180) 2029 12 29
(180) 2030 02 11
(180) 2030 03 01
(180) 2030 03 01
(180) 2030 02 26

(111) 236825 (180) 2030 06 22

kosmetyki medyczne; 35: usługi
w zakresie rozpowszechniania
materiałów reklamowych innych
firm, badania rynku, doradztwo
handlowe, usługi marketingowe
oraz pośrednictwo w zawieraniu
umów handlowych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 3: środki kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy, mleczka, maseczki, toniki, balsamy, lotony,
płyny regeneracyjne, środki do mycia skóry, mydła, żele, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyczne
środki upiększające, wyroby perfumeryjne, wody toaletowe, kolońskie, zapachowe, olejki zapachowe,
preparaty do makijażu i demakijażu, środki kosmetyczne do włosów,
szampony, odżywki, farby, preparaty do manicure i pedicure, lakiery
do paznokci, środki do pielęgnacji
jamy ustnej, pasty, proszki i płyny
do zębów i protez dentystycznych, płyny, balsamy, żele, kremy
do i po goleniu, środki do depilacji,
produkty przeciw poceniu się, antyperspiranty, dezodoranty, produkty
chemii gospodarczej, barwniki kosmetyczne; 5: preparaty parafarmaceutyczne, kosmetyki medyczne;
35: usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych
innych firm, badania rynku, doradztwo handlowe, usługi marketingowe oraz pośrednictwo w zawieraniu
umów handlowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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: kanapki, tortille.
Prawo przedłużono w całości

(111) 237053

(180) 2030 03 17

Prawo przedłużono w części dla
towarów: 29: dżemy, konserwy
z owoców i warzyw, przeciery owocowe i warzywne, soki owocowe
do gotowania, rośliny strączkowe
konserwowane, sałatki owocowe
i warzywne konserwowane, owoce i warzywa suszone, konserwowane, gotowane owoce i warzywa,
oleje i tłuszcze jadalne, koncentraty, koncentraty pomidorowe, przecier pomidorowy, chrzan, duszone
owoce, soki (do celów kulinarnych),
musy i puree owocowe, warzywne lub owocowo - warzywne, sałatki owocowe i/lub warzywne,
pikle, galaretki, konfitury, dżemy,
powidła, marmolady, kompoty,
przetworzone półprodukty owocowe i/lub warzywne, runo leśne
przetworzone, w tym grzyby solone, konserwowane i suszone;
31: owoce i warzywa świeże, żywy
drób i zwierzęta, pasza dla zwierząt, dodatki do pasz dla zwierząt,
drzewa i krzewy ozdobne, produkty rolne i ogrodnicze, nasiona i rośliny naturalne, korzenie jadalne,
zioła ogrodowe świeże, produkty
rolne, ogrodnicze i leśne, runo leśne świeże, w tym grzyby świeże,
świeże półprodukty owocowe i/
lub warzywne; 32: soki owocowe
i warzywne, syropy do napojów,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane,
musujące, soki owocowo - warzywne, świeże soki owocowe, świeże
soki warzywne, świeże soki owocowo - warzywne, syropy zagęszczane, syropy do napojów, syropy
do kawy, drinków i koktajli, napoje
owocowe, wody mineralne, wyciągi z owoców, zaprawy do napojów,
preparaty do przygotowywania
napojów, koncentraty napojów,
nektary, nektary i napoje owocowe, warzywne oraz warzywno owocowe z dodatkiem mikro- i/lub
makroelementów i/lub witamin,
wody mineralne, stołowe, źródlane
i smakowe, oranżady i toniki, napoje izotoniczne i energetyczne, produkty do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, wyciągi, esencje, koncentraty, syropy oraz proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących, napoje instant,
piwo; 33: napoje alkoholowe, wina,
jabłeczniki, miody pitne, nalewki
i napoje alkoholowe z owocami;
35: zgromadzenie na rzecz osób
trzecich w celu sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów wymienionych powyżej w klasach 29, 30,
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(111) 237485
(111) 237630
(111) 237751
(111) 237881
(111) 237905
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(180) 2030 03 01
(180) 2028 10 16
(180) 2030 04 26
(180) 2030 04 26
(180) 2030 01 11

31, 32, 33, usługi reklamowe, usługi
marketingowe i promocja towarów, usługi w zakresie zarządzania
i administrowania działalnością
handlową; 39: usługi w zakresie
dostarczania towarów i przesyłek,
wypożyczanie kontenerów magazynowych i magazynów na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie
pakowania produktów i towarów
oraz rozładunku towarów, usługi
transportowe, usługi w zakresie
pakowania i składowania towarów
dla obrotu krajowego i międzynarodowego; 40: usługi w zakresie
konserwowania napojów i żywności, wytłaczania soku z owoców,
przetwórstwa owoców i warzyw,
zamrażania, puszkowania, konserwowania żywności; 43: przygotowywanie żywności i napojów
na zamówienie oraz ich dostawa;
44: usługi w zakresie wypożyczania sprzętu rolniczego, sadownictwa, szkółek roślinnych, uprawy
roślin jadalnych, usługi w zakresie
ścinania i przycinania drzew.
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 (z wyjątkiem stosowanych
do pojazdów lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu
(z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechaniczne
narzędzia rolnicze, inkubatory
do jaj; 9: urządzenia i przyrządy
naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne,
kinematograficzne,
optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratownicze i do nauczania, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, transformowania,
akumulowania, regulowania lub
kontrolowania
elektryczności,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku
lub obrazu, magnetyczne nośniki
danych, dyski z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia;
11: urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę
i do celów sanitarnych; 12: pojazdy, urządzenia do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub na wo-

(111) 238251
(111) 238252
(111) 238253
(111) 238254
(111) 238565
(111) 238566
(111) 238805
(111) 238806
(111) 238913
(111) 239256
(111) 239330
(111) 239626
(111) 239795
(111) 239845
(111) 239846
(111) 239847
(111) 239980
(111) 239985
(111) 239986
(111) 239998
(111) 240011
(111) 240033
(111) 240071

(180) 2030 06 26
(180) 2030 06 26
(180) 2030 06 26
(180) 2030 07 08
(180) 2030 06 15
(180) 2030 06 15
(180) 2030 06 16
(180) 2030 06 16
(180) 2030 05 17
(180) 2030 03 19
(180) 2030 06 16
(180) 2030 05 13
(180) 2030 06 17
(180) 2030 07 22
(180) 2030 07 22
(180) 2030 07 22
(180) 2030 06 16
(180) 2030 06 22
(180) 2030 06 22
(180) 2030 07 21
(180) 2030 03 30
(180) 2030 06 01
(180) 2030 03 03

111
dzie; 42: naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza
i usługi badawcze, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w 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 kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy, mleczka, maseczki, toniki, balsamy, lotony, płyny do pielęgnacji włosów,
środki do mycia skóry, mydła, żele,
preparaty kosmetyczne do kąpieli,
kosmetyczne środki upiększające,
wyroby perfumeryjne, wody toaletowe, kolońskie, zapachowe, olejki
zapachowe, preparaty do makijażu
i demakijażu, środki kosmetyczne
do włosów, szampony, odżywki
farby, preparaty do manicure i pedicure, lakiery do paznokci, środki
do pielęgnacji jamy ustnej, pasty,
proszki i płyny do zębów i protez dentystycznych, odświeżacze
do ust w aerozolach, płyny, balsamy, żele, kremy do i po goleniu,
środki do depilacji, produkty przeciw poceniu się, antyperspiranty,
dezodoranty, ałun, mydła dezynfekujące, mydła przeciwpotowe,
preparaty do odchudzania, maści
do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, mieszaniny zapachowe, farbki do bielizny, wybielacze,
środki do mycia i szorowania,
olejki toaletowe, olejki do celów
kosmetycznych i perfumeryjnych,
preparaty czyszczące, preparaty
do polerowania, pasty do obuwia,
skóry, podłóg, mebli, waciki, woski,
barwniki kosmetyczne; 5: preparaty farmaceutyczne, biologiczne, bakteriologiczne i chemiczne
do celów farmaceutycznych, preparaty wspomagające leczenie; 35:

112

(111) 240191
(111) 240356
(111) 240432
(111) 240552
(111) 240760
(111) 240792
(111) 240802
(111) 240933
(111) 241055
(111) 241094
(111) 241099
(111) 241151
(111) 241174
(111) 241202
(111) 241242
(111) 241252
(111) 241395
(111) 241396
(111) 241399
(111) 241400
(111) 241432
(111) 241433
(111) 241441
(111) 241538
(111) 241539
(111) 241580
(111) 241622
(111) 241799
(111) 241837
(111) 241874
(111) 242091
(111) 242217
(111) 242271
(111) 242369
(111) 242433
(111) 242491
(111) 242515
(111) 242588
(111) 242652
(111) 242658
(111) 242672
(111) 242773
(111) 242775
(111) 242953
(111) 243074
(111) 243075
(111) 243080
(111) 243342
(111) 243529
(111) 243580
(111) 243617
(111) 243619
(111) 243636
(111) 243729
(111) 243849
(111) 243852
(111) 243874
(111) 243986
(111) 244249
(111) 244297
(111) 244554
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(180) 2030 04 30
(180) 2030 06 30
(180) 2030 07 14
(180) 2030 06 29
(180) 2030 05 27
(180) 2030 06 01
(180) 2030 06 21
(180) 2030 06 16
(180) 2030 06 18
(180) 2030 07 23
(180) 2030 08 02
(180) 2030 07 21
(180) 2030 04 26
(180) 2030 07 21
(180) 2030 06 23
(180) 2030 07 23
(180) 2030 06 17
(180) 2030 06 17
(180) 2030 06 22
(180) 2030 06 22
(180) 2030 08 03
(180) 2030 08 03
(180) 2030 08 05
(180) 2030 08 31
(180) 2030 08 31
(180) 2030 08 16
(180) 2030 07 01
(180) 2030 08 23
(180) 2030 07 16
(180) 2030 06 18
(180) 2030 06 24
(180) 2030 08 19
(180) 2030 06 23
(180) 2030 07 01
(180) 2030 07 08
(180) 2030 08 30
(180) 2030 05 13
(180) 2030 10 28
(180) 2030 06 24
(180) 2030 06 29
(180) 2030 08 03
(180) 2030 10 25
(180) 2030 10 25
(180) 2030 09 17
(180) 2030 06 09
(180) 2030 06 09
(180) 2030 07 23
(180) 2030 10 22
(180) 2030 08 16
(180) 2030 11 24
(180) 2030 10 06
(180) 2030 10 06
(180) 2030 10 15
(180) 2030 06 06
(180) 2030 10 22
(180) 2030 10 22
(180) 2030 11 26
(180) 2030 06 21
(180) 2030 12 08
(180) 2030 08 12
(180) 2030 07 28

usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, badania rynku, doradztwo handlowe,
usługi marketingowe.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 244555
(111) 244751
(111) 244898
(111) 245068
(111) 245084
(111) 245190
(111) 245215
(111) 245477
(111) 245675
(111) 245762
(111) 245770
(111) 246113
(111) 246214
(111) 246509
(111) 246565
(111) 246788
(111) 246868
(111) 246881
(111) 247144

(180) 2030 07 28
(180) 2030 05 17
(180) 2030 07 05
(180) 2030 07 02
(180) 2030 12 06
(180) 2030 10 11
(180) 2030 12 03
(180) 2030 11 29
(180) 2030 10 28
(180) 2030 12 07
(180) 2030 12 08
(180) 2030 08 02
(180) 2031 01 05
(180) 2030 10 06
(180) 2030 11 23
(180) 2030 11 24
(180) 2030 05 31
(180) 2030 10 28
(180) 2030 12 28

(111) 247384
(111) 247455
(111) 247589
(111) 248477
(111) 248692
(111) 248693
(111) 248701
(111) 249166
(111) 249382
(111) 249583
(111) 249873
(111) 251135
(111) 254812
(111) 254813
(111) 255050
(111) 255517

(180) 2030 12 27
(180) 2030 11 15
(180) 2030 08 09
(180) 2030 12 06
(180) 2030 08 19
(180) 2030 08 19
(180) 2030 06 17
(180) 2030 11 29
(180) 2030 06 09
(180) 2030 11 25
(180) 2030 10 26
(180) 2030 06 01
(180) 2030 12 06
(180) 2030 12 06
(180) 2030 06 21
(180) 2030 06 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 części dla
towarów: 35: usługi: analizy kosztów, specjalistyczne doradztwo
w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych, sprzedaż hurtowa odpadów
i złomu, wyceny handlowe; 39:
usługi: przewożenie ładunków,
przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie odpadów
komunalnych i przemysłowych,
rozładunek, transport drogowy
towarów, informacja o składowaniu, wypożyczanie ciężarówek;
40: usługi: demontaż wyrobów
zużytych, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usługi związane
z gospodarką odpadami przez
ich sortowanie i odzysk surowców
wtórnych do celów przetwórczych, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
recykling odpadów komunalnych
oraz przemysłowych, recykling
elektrośmieci w postaci urządzeń
elektrycznych i elektronicznych
działających kiedyś na prąd lub baterie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
wytwarzanie energii elektrycznej;
44: usługi: związane z rekultywacją
i zagospodarowaniem zielenią terenów poprzemysłowych.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 255521
(111) 256005
(111) 256536
(111) 259826
(111) 260488
(111) 260489
(111) 263306
(111) 268503
(111) 271602
(111) 271754
(111) 286679
(111) 289781
(111) 296529

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2030 06 17
(180) 2030 11 26
(180) 2030 07 01
(180) 2030 06 24
(180) 2030 06 22
(180) 2030 06 22
(180) 2030 08 23
(180) 2030 12 09
(180) 2030 06 22
(180) 2030 06 22
(180) 2030 06 16
(180) 2030 05 13
(180) 2030 09 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

(210) 493628
(210) 493637
(210) 494099
(210) 494155
(210) 494196
(210) 494231
(210) 494296
(210) 494326
(210) 494344
(210) 494351
(210) 494480
(210) 494558
(210) 494787
(210) 494888
(210) 494894

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 508147
(210) 508169
(210) 508225
(210) 508838
(210) 509057
(210) 509060
(210) 509065
(210) 509079
(210) 509168
(210) 509190
(210) 509191
(210) 509229
(210) 509232
(210) 509234
(210) 509373
(210) 509496
(210) 509770

06/2019
16/2019
11/2019
12/2019
09/2019
15/2019
16/2019
14/2019
14/2019
13/2019
12/2019
11/2019
12/2019
10/2019
13/2019

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(111) 106644

Prawo unieważniono w całości.

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 280720
(111) 280728
(111) 280729
(111) 280730
(111) 280732
(111) 281349
(111) 281350
(111) 283284
(111) 283285
(111) 289775

(141) 2020 01 22
(141) 2020 01 22
(141) 2020 01 22
(141) 2020 01 22
(141) 2020 01 22
(141) 2020 01 22
(141) 2020 01 22
(141) 2020 01 22
(141) 2020 01 22
(141) 2020 01 14

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
09/2011
09/2011
20/2012
25/2013
06/2014
13/2014
21/2014
05/2015
08/2015
11/2015
20/2015
25/2015
13/2016
17/2016
52/2018

(210) 472753
(210) 476041
(210) 484383
(210) 486418
(210) 486419
(210) 487632
(210) 488287
(210) 488869
(210) 488871
(210) 491142
(210) 491328
(210) 492063
(210) 492249
(210) 492274
(210) 492276

17/2019
32/2018
33/2018
44/2018
44/2018
47/2018
47/2018
47/2018
47/2018
12/2019
15/2019
49/2018
09/2019
11/2019
08/2019

13/2019
13/2019
09/2019
12/2019
14/2019
14/2019
15/2019
15/2019
14/2019
14/2019
16/2019
16/2019
18/2019
18/2019

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.

Decyzje stwierdzające
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa

(210) 379881
(210) 379882
(210) 401876
(210) 418004
(210) 422111
(210) 425898
(210) 430735
(210) 434183
(210) 437281
(210) 438457
(210) 443854
(210) 446688
(210) 453730
(210) 458610
(210) 465016

(210) 494896
(210) 494900
(210) 495154
(210) 495164
(210) 495381
(210) 495432
(210) 495650
(210) 495801
(210) 496050
(210) 496201
(210) 496300
(210) 496915
(210) 497678
(210) 497733

Unieważnienie 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.
(210) 494634
(210) 496653
(210) 501241
(210) 506295
(210) 506296
(210) 507073
(210) 507306
(210) 507759
(210) 507806
(210) 507870
(210) 507955
(210) 507965
(210) 508022
(210) 508072
(210) 508087
(210) 508089
(210) 508138

113

(111) 296916 (141) 2020 01 22

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 części dotyczącej towarów i/lub usług: 9: alarmy
osobiste; nadajniki bezprzewodowe; nadajniki optyczne; nadajniki telekomunikacyjne; systemy
alarmowe; urządzenia do przetwarzania sygnałów cyfrowych
z wyłączeniem urządzeń do przetwarzania sygnałów cyfrowych
w radiolokacji i systemach uzbrojenia; urządzenia do przetwarzania
sygnałów z wyłączeniem urządzeń
do przetwarzania sygnałów w radiolokacji i systemach uzbrojenia;
urządzenia nadawczo-odbiorcze
z wyłączeniem urządzeń nadawczo-odbiorczych w radiolokacji.
Prawo wygasło w całości.
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 044403 A. Wykreślono: SIGMA-TAU RARE DISEASE LTD.,
Londyn, Wielka Brytania; Wpisano: Leadiant Biosciences Limited,
Londyn, Wielka Brytania.
(111) 046620 A. Wykreślono: ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE,
Szwecja; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED, Grand Bay,
Mauritius.
(111) 053749 A. Wykreślono: NISHIYAMA CORPORATION, Tokio,
Japonia; TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., Hyogo, Japonia; Wpisano: NISHIYAMA CORPORATION, Tokio, Japonia; NITTA CHEMICAL
INDUSTRIAL PRODUCTS CO., LTD, OSAKA, Japonia.
(111) 060306 A. Wykreślono: ASTRAZENECA UK LIMITED,
LONDYN, Wielka Brytania; Wpisano: ASTRAZENECA UK LIMITED,
LONDYN, Wielka Brytania.
(111) 060306 A. Wykreślono: ASTRAZENECA UK LIMITED, LONDYN, Wielka Brytania; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED,
Grand Bay, Mauritius.
(111) 066066 A. Wykreślono: GENERAL MEDIA COMMUNICATIONS, INC., NOWY JORK, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Boca Raton,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 066066 A. Wykreślono: GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Boca Raton, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Sunnyvale, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 066066 A. Wykreślono: GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Sunnyvale, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Chatsworth,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 066067 A. Wykreślono: GENERAL MEDIA COMMUNICATIONS, INC., NOWY JORK, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Boca Raton,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 066067 A. Wykreślono: GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Boca Raton, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Sunnyvale,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 066067 A. Wykreślono: GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Sunnyvale, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Chatsworth,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 066068 A. Wykreślono: GENERAL MEDIA COMMUNICATIONS, INC., NOWY JORK, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Boca Raton,
Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 066068 A. Wykreślono: GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Boca Raton, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Sunnyvale,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 066068 A. Wykreślono: GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Sunnyvale, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
GENERAL MEDIA COMMUMICATIONS, INC., Chatsworth,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 066774 A. Wykreślono: TELEFLEX INCORPORATED,
PLYMOUTH MEETING, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
TELEFLEX INCORPORATED, Wayne, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 066895 A. Wykreślono: DHL OPERATIONS B.V., AMSTERDAM, Holandia; Wpisano: DHL International GmbH, Bonn, Niemcy.
(111) 069368 A. Wykreślono: GKN WALTERSCHEID GMBH, LOHMAR, Niemcy; Wpisano: WALTERSCHEID GmbH, Lohmar, Niemcy.
(111) 073573 A. Wykreślono: ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE,
Szwecja; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED, Grand Bay,
Mauritius.
(111) 078136 A. Wykreślono: JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, HOLLAND, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, Plymouth,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 078449 A.
Wykreślono:
SCAMBIA
INDUSTRIAL
DEVELOPMENTS A.G., SCHAAN, Liechtenstein; Wpisano: SCAMBIA
INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AKTIENGESELLSCHAFT, Vaduz,
Liechtenstein.
(111) 078449 A.
Wykreślono:
SCAMBIA
INDUSTRIAL
DEVELOPMENTS AKTIENGESELLSCHAFT, Vaduz, Liechtenstein;
Wpisano: SCAMBIA HOLDINGS CYPRUS LIMITED, Limassol, Cypr.
(111) 079300 A. Wykreślono: ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE,
Szwecja; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED, Grand Bay,
Mauritius.
(111) 083063 A. Wykreślono: ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE,
Szwecja; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED, Grand Bay,
Mauritius.
(111) 083064 A. Wykreślono: ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE,
Szwecja; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED, Grand Bay,
Mauritius.
(111) 089743 A. Wykreślono: ASTRAZENECA UK LIMITED,
LONDYN, Wielka Brytania; Wpisano: ASTRAZENECA UK LIMITED,
Cambridge, Wielka Brytania.
(111) 089743 A. Wykreślono: ASTRAZENECA UK LIMITED, Cambridge, Wielka Brytania; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED,
Grand Bay, Mauritius.
(111) 094625 A. Wykreślono: Sesa Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: FONTI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 061475419.
(111) 096025 A. Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 096929 A. Wykreślono: ASTRAZENECA UK LIMITED,
LONDYN, Wielka Brytania; Wpisano: ASTRAZENECA UK LIMITED,
Cambridge, Wielka Brytania.
(111) 096929 A. Wykreślono: ASTRAZENECA UK LIMITED,
Cambridge, Wielka Brytania; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED, Grand Bay, Mauritius.
(111) 105432 A. Wykreślono: ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE,
Szwecja; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED, Grand Bay,
Mauritius.
(111) 105485 A. Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S.A., Warszawa, Polska; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142734203.
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(111) 107066 A. Wykreślono: ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE,
Szwecja; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED, Grand Bay,
Mauritius.
(111) 107860 A. Wykreślono: GKN SERVICE INTERNATIONAL
GMBH, RÖSRATH, Niemcy; Wpisano: Off-Highway Powertrain
Services Germany GmbH, Lohmar, Niemcy.
(111) 107860 A. Wykreślono: Off-Highway Powertrain
Services Germany GmbH, Lohmar, Niemcy; Wpisano: GKN Driveline
Service GmbH, Rösrath, Niemcy.
(111) 109013 A. Wykreślono: GKN SERVICE INTERNATIONAL
GMBH, RÖSRATH, Niemcy; Wpisano: Off-Highway Powertrain Services Germany GmbH Off-Highway Powertrain Services Germany
GmbH, Lohmar, Niemcy.
(111) 109013 A. Wykreślono: Off-Highway Powertrain Services
Germany GmbH Off-Highway Powertrain Services Germany GmbH,
Lohmar, Niemcy; Wpisano: GKN Driveline Service GmbH, Rösrath,
Niemcy.
(111) 109343 A. Wykreślono: ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE,
Szwecja; Wpisano: ASPEN GLOBAL INCORPORATED, Grand Bay,
Mauritius.
(111) 111764 A. Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 145989984;
Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 112818 A. Wykreślono: GKN SERVICE INTERNATIONAL
GMBH, RÖSRATH, Niemcy; Wpisano: Off-Highway Powertrain Services Germany GmbH, Lohmar, Niemcy.
(111) 112818 A. Wykreślono: Off-Highway Powertrain Services Germany GmbH Off-Highway Powertrain Services Germany
GmbH, Lohmar, Niemcy; Wpisano: GKN Driveline Service GmbH,
Rösrath, Niemcy.
(111) 119332 A. Wykreślono: MAJEWSKI RYSZARD, PERSZ
RYSZARD, TRECZYŃSKA ANNA AGRO-LAND PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska
470799772; Wpisano: AGRO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska.
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FIRMA ORTOPEDYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 380251822.
(111) 148205 A. Wykreślono: Sesa Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: FONTI SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 061475419.
(111) 151843 A. Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 145989984;
Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 152777 A. Wykreślono: „RSX” Robert Kępka, Stanisław
Szymczyk Spółka Jawna, 40-725 Katowice ul. Książęca 22, Polska
003492370; Wpisano: „INSTANTINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272.
(111) 152777 A. Wykreślono: „INSTANTINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272; Wpisano: INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory, Polska 276733272.
(111) 152778 A. Wykreślono: „RSX” Robert Kępka, Stanisław
Szymczyk Spółka Jawna, 40-725 Katowice ul. Książęca 22, Polska
003492370; Wpisano: „INSTANTINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272.
(111) 152778 A. Wykreślono: „INSTANTINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272; Wpisano: INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory, Polska 276733272.
(111) 152779 A. Wykreślono: RSX Robert Kępka, Stanisław
Szymczyk Spółka Jawna, 40-725 Katowice ul. Książęca 22, Polska;
Wpisano: INSTANTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Żory, Polska.
(111) 152779 A. Wykreślono: INSTANTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żory, Polska; Wpisano: INSTANTA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272.
(111) 152781 A. Wykreślono: RSX Robert Kępka, Stanisław
Szymczyk Spółka Jawna, 40-725 Katowice ul. Książęca 22, Polska;
Wpisano: INSTANTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Żory, Polska.

(111) 129336 A. Wykreślono: „RSX” Robert Kępka, Stanisław
Szymczyk Spółka Jawna, Katowice, Polska; Wpisano: INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272.

(111) 152781 A. Wykreślono: INSTANTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żory, Polska; Wpisano: INSTANTA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272.

(111) 133976 A. Wykreślono: „RSX” Robert Kępka, Stanisław
Szymczyk Spółka Jawna, Katowice, Polska; Wpisano: INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272.

(111) 156481 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 134837 A. Wykreślono: TARPAN Fabryka Likierów Sp. z o.o.,
Szczytno, Polska 511418400; Wpisano: MAZURSKA MANUFAKTURA
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 382906983

(111) 157006 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 134839 A. Wykreślono: TARPAN Fabryka Likierów Sp. z o.o.,
Szczytno, Polska 511418400; Wpisano: MAZURSKA MANUFAKTURA
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 382906983.

(111) 158234 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 145406 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BALTA” Wojciech Stec, 80-257 Gdańsk ul. Słowackiego 37K,
Polska; Wpisano: BALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 361504821.

(111) 158235 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 145894 A. Wykreślono: „RSX” Robert Kępka, Stanisław
Szymczyk Spółka Jawna, 40-725 Katowice ul. Książęca 22, Polska;
Wpisano: „INSTANTINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272.
(111) 145894 A. Wykreślono: „INSTANTINA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272; Wpisano: INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory, Polska 276733272.
(111) 147261 A. Wykreślono: Specjalistyczna Firma Ortopedyczna „MED-ORTH” Sławoj Nowak, 50-438 Wrocław ul. Tadeusza
Kościuszki 173, Polska; Wpisano: „MED-ORTH” SPECJALISTYCZNA

(111) 158247 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 158362 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 158456 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 158593 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.

015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 158744 A. Wykreślono: GUSTA WIESŁAWA P.P.H.U.
GUST-POL, Łódź, Polska 101570707; Wpisano: SZKLARSKA INN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202.

(111) 181044 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 160269 A. Wykreślono: INTELSAT INVESTMENTS S.A.,
LUKSEMBURG, Luksemburg; Wpisano: Intelsat License Holdings LLC,
Luksemburg, Luksemburg.
(111) 160858 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 160859 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 161526 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 163669 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 165178 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 165462 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 165481 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 167590 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 168973 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn,
Polska 630303023.
(111) 170028 A. Wykreślono: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
Discovery Golf Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 171098 A. Wykreślono: K-2 CORPORATION, SEATTLE,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: K2 SPORTS, LLC, Seattle,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 171098 A. Wykreślono: K2 SPORTS, LLC, Seattle, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BRITISH BROADCASTING CORPORATION, London, Wielka Brytania.
(111) 172995 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 172996 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 176723 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 178121 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska

(111) 182091 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A.,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 182648 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 182649 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 182706 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: Jeronimo Martins Polska S.A., Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 187937 A. Wykreślono: Radomska Fabryka Farb i Lakierów Spółka Akcyjna, Radom, Polska 670715214; Wpisano:
TM INVESTMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
BRZEŹNICA, Polska.
(111) 187968 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798;
Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn, Polska 630303023.
(111) 189957 A. Wykreślono: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011873900; Wpisano: INTERGLOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Duchnów, Polska 383547233.
(111) 189958 A. Wykreślono: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011873900; Wpisano: INTERGLOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Duchnów, Polska 383547233.
(111) 190073 A. Wykreślono: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 11873900; Wpisano:
INTERGLOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ,
Duchnów, Polska 383547233.
(111) 191551 A. Wykreślono: FIRMA WIELOBRANŻOWA
„ŚNIEŻYNKA” B. I M. TYREK SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa, Polska
150508469; Wpisano: EWA PTAK, Tarnowskie Góry, Polska.
(111) 192419 A. Wykreślono: WODY MINERALNE OSTROMECKO LESZEK BOKIEJ, Dąbrowa Chełmińska, Polska 091361840; Wpisano: WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromecko, Polska 340904965.
(111) 195393 A. Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska
145989984; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych,
Szwajcaria.
(111) 195394 A. Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska
145989984; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych,
Szwajcaria.
(111) 196877 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477; Wpisano: ATRIUM
BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363162477.
(111) 197300 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 197342 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 197343 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 199078 A. Wykreślono: ILS Robert Fiutak, Łódź, Polska
471556741; Wpisano: ILS Agencja Tłumaczeń Sp. z o.o., Łódź, Polska.
(111) 199796 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200.
(111) 201306 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 201760 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 020333128; Wpisano: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska
020333128.
(111) 201760 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce,
Polska 020333128; Wpisano: HOMEWARE PRODUCTS 1947 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska
123228340.
(111) 203068 A. Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska
145989984; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych,
Szwajcaria.
(111) 205834 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 205836 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200.
(111) 205838 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 205840 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 205856 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
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(111) 205858 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 207677 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020333128; Wpisano: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 020333128.
(111) 207677 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska
020333128; Wpisano: HOMEWARE PRODUCTS 1947 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 123228340.
(111) 209878 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 211319 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200.
(111) 211321 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 213422 A. Wykreślono: LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 020246398; Wpisano: DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 020246398.
(111) 214448 A. Wykreślono: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455; Wpisano: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200.
(111) 217294 A. Wykreślono: „INTER GLOBUS” Sp. z o.o., Warszawa, Polska 011873900; Wpisano: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 11873900.
(111) 217294 A. Wykreślono: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 11873900; Wpisano:
INTERGLOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ,
Duchnów, Polska 383547233.
(111) 220671 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
020333128; Wpisano: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 020333128.
(111) 220671 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020333128; Wpisano: HOMEWARE PRODUCTS 1947 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 123228340.
(111) 220672 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 020333128; Wpisano: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 020333128.
(111) 220672 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce,
Polska 020333128; Wpisano: HOMEWARE PRODUCTS 1947
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce,
Polska 123228340.
(111) 220673 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 020333128; Wpisano: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
020333128.
(111) 220673 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 020333128; Wpisano: HOMEWARE PRODUCTS 1947 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Węgrzce, Polska
123228340.

(111) 227380 A. Wykreślono: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna, Polska 140156216;
Wpisano: AMBER SPARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142835111.
(111) 230517 A. Wykreślono: WODY MINERALNE OSTROMECKO LESZEK BOKIEJ, Dąbrowa Chełmińska, Polska 091361840; Wpisano: WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromecko, Polska 340904965.

(111) 221001 A. Wykreślono: TIANJIN PIPE (GROUP)
CORPORATION, TIANJIN, Chiny; Wpisano: TIANJIN PIPE CORPORATION, TIANJIN, Chiny.

(111) 231478 A. Wykreślono: MAYTAG PROPERTIES, LLC,
ST. JOSEPH, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ADMIRAL CORPORATION OF AMERICA, Inc, Miami, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 222067 A. Wykreślono: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna, Polska
140156216; Wpisano: AMBER SPARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 142835111.

(111) 233485 A. Wykreślono: „TOPRONIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 590347040; Wpisano: BDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klęk,
Polska 101581540.

(111) 222069 A. Wykreślono: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin - Jeziorna, Polska
140156216; Wpisano: AMBER SPARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 142835111.

(111) 234448 A. Wykreślono: KOLEJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWE „NATURA TOUR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska; Wpisano: „CS NATURA TOUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 191971801.

(111) 222440 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COPERNICUS 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015677366; Wpisano: ATRIUM
COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015677366.

(111) 234914 A. Wykreślono: „KRONOPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żary, Polska 970327738; Wpisano:
SWISS KRONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żary, Polska 970327738.

(111) 222834 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 020333128; Wpisano: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 020333128.

(111) 235255 A. Wykreślono: WODY MINERALNE OSTROMECKO
Leszek Bokiej Zakład Pracy Chronionej, Ostromecko, Polska 091361840;
Wpisano: WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromecko, Polska 340904965.

(111) 222834 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska
020333128; Wpisano: HOMEWARE PRODUCTS 1947 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 123228340.

(111) 236156 A. Wykreślono: Wody Mineralne OSTROMECKO
Leszek Bokiej, OSTROMECKO, Polska; Wpisano: WODY MINERALNE
OSTROMECKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostromecko, Polska 340904965.

(111) 224643 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
020333128; Wpisano: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 020333128.

(111) 237580 A. Wykreślono: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska; Wpisano: MIESZKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.

(111) 224643 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska
020333128; Wpisano: HOMEWARE PRODUCTS 1947 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 123228340.
(111) 224645 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
020333128; Wpisano: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 020333128.
(111) 224645 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
020333128; Wpisano: HOMEWARE PRODUCTS 1947 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 123228340.
(111) 224647 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
020333128; Wpisano: TRADITIONAL POLISH STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 020333128.
(111) 224647 A. Wykreślono: TRADITIONAL POLISH STYLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska
020333128; Wpisano: HOMEWARE PRODUCTS 1947 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 123228340.
(111) 225913 A. Wykreślono: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna, Polska
140156216; Wpisano: AMBER SPARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 142835111.
(111) 225914 A. Wykreślono: RKK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna, Polska
140156216; Wpisano: AMBER SPARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 142835111.

(111) 237932 A. Wykreślono: Ikonos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opole, Polska 160201190; Wpisano: ARTEMIS LFP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska
531113902.
(111) 239200 A. Wykreślono: Herbapol-Lublin Spółka Akcyjna,
Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria.
(111) 239201 A. Wykreślono: Herbapol-Lublin Spółka Akcyjna,
Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria.
(111) 239639 A. Wykreślono: OBG Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Sochaczew, Polska 011489018; Wpisano:
RN DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
(111) 240107 A. Wykreślono: WODY MINERALNE OSTROMECKO
Leszek Bokiej Zakład Pracy Chronionej, Ostromecko, Polska 091361840;
Wpisano: WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromecko, Polska 340904965.
(111) 240359 A. Wykreślono: SASSARI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142245349; Wpisano: DWS Alternatives GmbH Sp. z o.o. Oddział
w Polsce, Warszawa, Polska 015705574.
(111) 241458 A. Wykreślono: Peritus-Speed School Wioletta
Siwek, Świdnik, Polska 431196498; Wpisano: IRENEUSZ SIWEK, Warszawa, Polska.
(111) 241550 A. Wykreślono: WROCLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 360520841;
Wpisano: WROCLOVE BARTŁOMIEJ CYMANEK, Wrocław, Polska
932985164.
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(111) 243706 A. Wykreślono: „WEBOLIT-POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z UDZIAŁEM PODMIOTU ZAGRANICZNEGO, Chorzów, Polska 003448735; Wpisano:
SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA, KRAKÓW, Polska 351618159.
(111) 243790 A. Wykreślono: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011873900; Wpisano: INTERGLOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Duchnów, Polska 383547233.
(111) 243914 A. Wykreślono: „EUROCASH” SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska; Wpisano: KDWT
SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110.
(111) 243914 A. Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110; Wpisano:
„EUROCASH” SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, Polska 631008941.
(111) 244957 A. Wykreślono: „EUROCASH” SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska 631008941; Wpisano:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA,
Komorniki, Polska 30331110.
(111) 244957 A. Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110;
Wpisano: „EUROCASH” SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, Polska
631008941.
(111) 245589 A. Wykreślono: PERITUS-SPEED SCHOOL WIOLETTA SIWEK, Świdnik, Polska 431196498; Wpisano: IRENEUSZ
SIWEK, Warszawa, Polska.
(111) 245590 A. Wykreślono: PERITUS-SPEED SCHOOL WIOLETTA SIWEK, Świdnik, Polska 431196498; Wpisano: IRENEUSZ
SIWEK, Warszawa, Polska.
(111) 247571 A. Wykreślono: MCPHERSON’S LIMITED, MULGRAVE, Australia; Wpisano: FACKELMANN HOUSEWARES IP PTY LTD,
KINGSGROVE, Australia.
(111) 247617 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 249231 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN,
Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., Toronto, Kanada.
(111) 250148 A. Wykreślono: MCPHERSON’S LIMITED, MULGRAVE, Australia; Wpisano: FACKELMANN HOUSEWARES IP PTY LTD,
KINGSGROVE, Australia.
(111) 251928 A. Wykreślono: WROCLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 360520841;
Wpisano: WROCLOVE BARTŁOMIEJ CYMANEK, Wrocław, Polska
932985164.
(111) 251929 A. Wykreślono: WROCLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 360520841;
Wpisano: WROCLOVE BARTŁOMIEJ CYMANEK, Wrocław, Polska
932985164.
(111) 254156 A. Wykreślono: SCANRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122475823; Wpisano: SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA, KRAKÓW, Polska 351618159.
(111) 254157 A. Wykreślono: SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 356701089; Wpisano: SCANMED SPÓŁKA
AKCYJNA, KRAKÓW, Polska 351618159.
(111) 254441 A. Wykreślono: SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska; Wpisano: SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA,
KRAKÓW, Polska 351618159.
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no: INTERGLOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Duchnów, Polska 383547233.
(111) 255783 A. Wykreślono: SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska; Wpisano: SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA,
KRAKÓW, Polska 351618159.
(111) 259270 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 260532 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 261236 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 261239 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 262176 A. Wykreślono: HERBAPOL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska
145989984; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych,
Szwajcaria.
(111) 264028 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 265447 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 265568 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 266092 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363162477; Wpisano: ATRIUM
BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363162477.
(111) 266093 A. Wykreślono: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COPERNICUS 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015677366; Wpisano: ATRIUM
COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015677366.
(111) 266166 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 266167 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 266168 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 268005 A. Wykreślono: SAMBURSKI MAREK, SAMBURSKI HENRYK, SAMBURSKA ZOFIA, PRIOR SPÓŁKA CYWILNA, Sosnowiec, Polska; Wpisano: PRIOR SPÓŁKA CYWILNA SAMBURSKI MAREK, SAMBURSKI HENRYK, Sosnowiec, Polska 003528799.
(111) 268005 A. Wykreślono: PRIOR SPÓŁKA CYWILNA SAMBURSKI MAREK, SAMBURSKI HENRYK, Sosnowiec, Polska 003528799;
Wpisano: PRIOR SPÓŁKA CYWILNA SAMBURSKI MAREK, SAMBURSKI HENRYK, SAMBURSKI PATRYK, Sosnowiec, Polska 003528799.
(111) 268095 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 269132 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 269261 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 269262 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.

(111) 254454 A. Wykreślono: COMPAGNIE GERVAIS DANONE
SOCIETE ANONYME, PARYŻ, Francja; Wpisano: „WOMIR-SPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeniszów, Polska
150102856.

(111) 270060 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.

(111) 255219 A. Wykreślono: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011873900; Wpisa-

(111) 270096 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.

(111) 270095 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
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(111) 272349 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 272351 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano:
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń,
Polska 100282917.
(111) 280368 A. Wykreślono: ELŻBIETA CHODOROWSKA, Jawczyce, Polska 351604281; Wpisano: GALERIA SZTUKI ATTYKA MAJA
WOLSKA-STEC, JOANNA SZMYD-JAKUBIEC SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków, Polska.
(111) 281322 A. Wykreślono: GINSANA SA, BIOGGIO, Szwajcaria; Wpisano: SOHO FLORDIS INTERNATIONAL SWITZERLAND SA,
Bioggio, Szwajcaria.
(111) 286255 A. Wykreślono: WROCLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 360520841; Wpisano: WROCLOVE BARTŁOMIEJ CYMANEK, Wrocław, Polska 932985164.
(111) 287490 A. Wykreślono: Apotex Europe B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 289496 A. Wykreślono: Apotex Europe B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 290424 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.

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) 1200832
(540) my
(531) CFE: 02.09.01, 27.05.08
(511) 28, 45
(732) MGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED, 28 Oktovriou,365,
Vashiotis Seafront, office 402 CY-3107 Neapoli, Limassol (CY)
(151) 2014 01 21
(441) 2014 06 09
(581) 2014 05 01
(111) 1200833
(540) my.com
(511) 28
(732) MGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED, 28 Oktovriou,365,
Vashiotis Seafront, office 402 CY-3107 Neapoli, Limassol (CY)
(151) 2014 01 21
(441) 2014 06 09
(581) 2014 05 01

(111) 290425 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 294230 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 294231 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 294247 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 294327 A. Wykreślono: FA KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA,
Krosno, Polska 140279479; Wpisano: FA KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska 140279479.
(111) 295335 A. Wykreślono: Apotex Europe B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.
(111) 295492 A. Wykreślono: CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123076048; Wpisano: EMPIRE BRANDS LTD, Londyn, Wielka Brytania.
(111) 297568 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: APOTEX TECHNOLOGIES INC., TORONTO, Kanada.

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) 1212279
(540) ACTIPRON	
(511) 1, 5
(732) UPL EUROPE LTD, The Centre,Birchwood Park,
Warrington Cheshire WA3 6YN (GB)
(151) 2014 05 05
(441) 2014 09 29
(581) 2014 08 14
(111) 1430779
(540) good look
(511) 24, 25, 35
(732) SENKO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No:78 Yenibosna BahçelievlerIstanbul (TR)
(151) 2018 07 30
(441) 2018 11 13
(581) 2018 10 25

