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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 238 581 do nr 238 630)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 238606
(41) 2020 06 29
(51) A01M 5/04 (2006.01)
A01M 5/08 (2006.01)
(21) 428211 (22)
2018 12 17
(72) ANIOŁ KAZIMIERZ, Pilzno (PL); MAZIARKA MIROSŁAW,
Skawina (PL); MAZIARKA EUGENIUSZ, Zawierzbie (PL); MAZIARKA
OSKAR, Zawierzbie (PL)

(73) AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pilzno (PL)
(54) Sekcja robocza mobilnego urządzenia do usuwania szkodników
(B1) (11) 238615
(41) 2020 10 19
(51) A43B 3/00 (2006.01)
A43B 3/30 (2006.01)
A47D 13/04 (2006.01)
A61H 3/00 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
(21) 429636 (22)
2019 04 15
(72) WROŃSKI SŁAWOMIR, Rzeszów (PL)
(73) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski (PL)
(54) Urządzenie oraz zespół do wspomagania chodu współbieżnego
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(B1) (11) 238608
(41) 2021 03 22
(51) A47L 9/16 (2006.01)
B01D 46/02 (2006.01)
(21) 431185 (22)
2019 09 17
(72) MADERA BOGUSŁAW, Rzeszów (PL); MADERA KAMILA,
Rzeszów (PL); MADERA SEWERYN, Rzeszów (PL); MĄDRO
MAGDALENA, Rzeszów (PL)
(73) MASTERPROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Separator do odkurzacza
(B1) (11) 238600
(41) 2020 07 27
(51) A61B 10/02 (2006.01)
A61B 17/32 (2006.01)
A61B 17/3205 (2006.01)
(62) 423440
(21) 432545 (22)
2017 11 13
(72) WTOREK JERZY, Jankowo Gdańskie (PL); BUJNOWSKI ADAM,
Jankowo Gdańskie (PL); JÓZEFIAK LECH, Gdańsk (PL); ZIELIŃSKI
JACEK, Tczew (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); GDAŃSKI
UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do biopsji tkanki miękkiej, zwłaszcza ludzkiej
(B1) (11) 238601
(41) 2020 07 27
(51) A61B 10/02 (2006.01)
A61B 17/32 (2006.01)
A61B 17/3205 (2006.01)
(62) 423440
(21) 432546 (22)
2017 11 13
(72) WTOREK JERZY, Jankowo Gdańskie (PL); BUJNOWSKI ADAM,
Jankowo Gdańskie (PL); JÓZEFIAK LECH, Gdańsk (PL); ZIELIŃSKI
JACEK, Tczew (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); GDAŃSKI
UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do biopsji tkanki miękkiej, zwłaszcza ludzkiej
(B1) (11) 238628
(41) 2020 06 01
(51) A61H 1/02 (2006.01)
B25J 1/02 (2006.01)
B25J 1/12 (2006.01)
B25J 17/00 (2006.01)
(21) 427880 (22)
2018 11 23
(72) KACZMAREK MARIUSZ, Poznań (PL); MACKO MAREK,
Bydgoszcz (PL); MIKOŁAJEWSKI DARIUSZ, Bydgoszcz (PL);
SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, Bydgoszcz (PL)
(54) Układ obrotowy przyramienia egzoszkieletu pasywnego
(B1) (11) 238594
(41) 2020 05 04
(51) B01F 15/04 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
(21) 427515 (22)
2018 10 23
(72) KOZIOŁ STANISŁAW, Radom (PL); SAMBORSKI TOMASZ,
Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ, Radom (PL); LIPIŃSKI JERZY,
Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
EKSPLOATACJI, Radom (PL)
(54) Mieszalnik farb w szczególności do robota malarskiego
(B1) (11) 238593
(41) 2020 05 04
(51) B08B 1/00 (2006.01)
(21) 427513 (22)
2018 10 23
(72) KOZIOŁ STANISŁAW, Radom (PL); SAMBORSKI TOMASZ,
Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ, Radom (PL); LIPIŃSKI JERZY,
Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
EKSPLOATACJI, Radom (PL)
(54) Moduł czyszczący robota malarskiego
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(B1) (11) 238614
(41) 2020 09 07
(51) B29B 17/00 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B08B 3/10 (2006.01)
B08B 3/12 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 429026 (22)
2019 02 24
(72) KOROL JERZY, Mysłowice (PL); CHMIELNICKI BŁAŻEJ,
Łaziska Górne (PL); MIESZKOWICZ MARCIN, Mielec (PL);
DZIUBASZEWSKI ARKADIUSZ, Zagórz (PL)
(73) MIESZKOWICZ MARIUSZ EKOLINIA, Młodochów (PL)
(54) Wanna do mycia rozdrobnionych odpadów polimerowych
przeznaczonych do recyklingu
(B1) (11) 238618
(41) 2018 08 13
(51) B30B 1/00 (2006.01)
(21) 420475 (22)
2017 02 08
(72) RAIS GRZEGORZ, Poznań (PL)
(73) RAIS GRZEGORZ RAIS-NARZĘDZIA MOCUJĄCE, Poznań (PL)
(54) Modułowa prasa warsztatowa z napędem ręcznym, pneumatycznym, hydraulicznym i elektrycznym z możliwością regulacji siły
nacisku
(B1) (11) 238624
(41) 2021 01 11
(51) B60M 1/12 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
(21) 430430 (22)
2019 06 28
(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Podkowa Leśna (PL); SZELĄG ADAM,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ do odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego z przełącznikiem
(B1) (11) 238625
(41) 2021 02 08
(51) B60M 1/12 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
(21) 430726 (22)
2019 07 26
(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Podkowa Leśna (PL); SZELĄG ADAM,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ prostownikowy do odladzania sieci trakcyjnych prądu
stałego linii dwutorowej
(B1) (11) 238610
(41) 2020 06 29
(51) B65D 5/20 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 428294 (22)
2018 12 20
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL); MIŚ KAROL, Włoszakowice (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wykrój opakowania transportowo-ekspozycyjnego
(B1) (11) 238609
(41) 2020 08 10
(51) B65D 5/20 (2006.01)
B65D 21/032 (2006.01)
(21) 428722 (22)
2019 01 30
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL); MIŚ KAROL, Włoszakowice (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wykrój opakowania transportowo-ekspozycyjnego
(B1) (11) 238604
(41) 2020 05 18
(51) B65D 85/48 (2006.01)
B65D 19/44 (2006.01)
A47B 47/02 (2006.01)
(21) 427783 (22)
2018 11 15
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(72) MATECKI MICHAŁ, Zielona Góra (PL); MATECKI DARIUSZ,
Zielona Góra (PL)
(73) MATECKI MICHAŁ PPHU ALKATRAZ, Zielona Góra (PL)
(54) Element składowy stojaka do płyt, zwłaszcza wielkowymiarowych
(B1) (11) 238611
(41) 2019 08 12
(51) B67B 3/00 (2006.01)
B23Q 3/00 (2006.01)
(21) 424455 (22)
2018 02 01
(72) JANIAK TOMASZ, Poznań (PL)
(73) JANIAK TOMASZ, Poznań (PL)
(54) Trzpień obrotowy do otwierania i zamykania nakrętek fiolek
laboratoryjnych
(B1) (11) 238613
(41) 2020 08 24
(51) B67C 3/16 (2006.01)
B67C 3/28 (2006.01)
(21) 428944 (22)
2019 02 18
(72) MIKOŁAJEWSKI MAREK, Połczyn-Zdrój (PL); KARGUL KAMIL,
Baćkowice (PL)
(73) STM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złocieniec (PL)
(54) Nalewak ciśnieniowy maszyny rozlewniczej do napełniania
butelek piwem
(B1) (11) 238595
(41) 2020 05 18
(51) C04B 35/645 (2006.01)
(21) 427642 (22)
2018 11 05
(72) GARBIEC DARIUSZ, Poznań (PL); KAWAŁEK ANNA,
Częstochowa (PL); OZHMEGOV KIRILL, Zwienigorod (RU)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT OBRÓBKI
PLASTYCZNEJ, Poznań (PL); POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA,
Częstochowa (PL)
(54) Sposób otrzymywania półwyrobów z cyrkonu
(B1) (11) 238584
(41) 2021 01 25
(51) C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
(21) 430584 (22)
2019 07 13
(72) KURPANIK ANETA, Rybnik (PL); MARCOL-SZUMILAS BEATA,
Mysłowice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); GRABOWSKA
AGATA, Lisów (PL); GOŁEK BOGUMIŁA, Pszczyna (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) 1,2-difenylobenzo[1,2-j]koronen oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 238585
(41) 2021 01 25
(51) C07C 15/20 (2006.01)
C07C 13/567 (2006.01)
(21) 430588 (22)
2019 07 13
(72) KURPANIK ANETA, Rybnik (PL); IGNASIAK WITOLD,
Ornontowice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); MATUSSEK
MAREK, Chorzów (PL); GOŁEK BOGUMIŁA, Pszczyna (PL);
GRABOWSKA AGATA, Lisów (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) 1,2-bis(9,9-dibutylofluoren-2-ylo)benzo[1,2-j]koronen oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 238586
(41) 2021 03 08
(51) C07C 15/20 (2006.01)
(21) 431010 (22)
2019 08 30
(72) SZAFRANIEC-GOROL GRAŻYNA, Piekary Śląskie (PL);
MATUSSEK MAREK, Chorzów (PL); KROMPIEC STANISŁAW,
Gliwice (PL); JENDRZEJEWSKA IZABELA, Katowice (PL);
MARCOL-SZUMILAS BEATA, Mysłowice (PL); IGNASIAK WITOLD,
Ornontowice (PL); GUDWAŃSKI ADRIAN, Jaworzno (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1,2-diarylobenzo[ghi]perylenów
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(B1) (11) 238587
(41) 2021 03 08
(51) C07C 15/20 (2006.01)
C07C 13/567 (2006.01)
(21) 431011 (22)
2019 08 30
(72) SZAFRANIEC-GOROL GRAŻYNA, Piekary Śląskie (PL);
KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); IGNASIAK WITOLD,
Ornontowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Pi-rozszerzona pochodna perylenu oraz sposób jej otrzymywania
(B1) (11) 238588
(41) 2021 03 08
(51) C07C 15/20 (2006.01)
C07C 13/567 (2006.01)
(21) 431015 (22)
2019 08 30
(72) SZAFRANIEC-GOROL GRAŻYNA, Piekary Śląskie (PL);
KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); MATUSSEK MAREK,
Chorzów (PL); ORSZULAK LUIZA, Cykarzew Północny (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Pi-rozszerzona pochodna perylenu oraz sposób jej otrzymywania
(B1) (11) 238581
(41) 2020 06 29
(51) C07C 67/00 (2006.01)
C07C 67/03 (2006.01)
C07D 303/42 (2006.01)
(21) 428238 (22)
2018 12 18
(72) NOSAL HANNA, Jastrzębie-Zdrój (PL); WARZAŁA MAREK,
Łęg Tarnowski (PL); ROBASZKIEWICZ ANDRZEJ, Bydgoszcz (PL);
KRASUSKA AGATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); STAŃCZYK DOROTA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); STEMPIŃSKI EDWARD,
Kędzierzyn-Koźle (PL); LEDNIOWSKA KERSTIN, Dziergowice (PL);
FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania estrów kwasów tłuszczowych
(B1) (11) 238582
(41) 2020 06 29
(51) C07C 67/00 (2006.01)
C07D 303/42 (2006.01)
(21) 428240 (22)
2018 12 18
(72) ROBASZKIEWICZ ANDRZEJ, Bydgoszcz (PL); WARZAŁA
MAREK, Łęg Tarnowski (PL); NOSAL HANNA, Jastrzębie-Zdrój (PL);
KRASUSKA AGATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); STAŃCZYK DOROTA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); LEDNIOWSKA KERSTIN, Dziergowice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania niesymetrycznych estrów kwasów organicznych
(B1) (11) 238589
(41) 2021 01 25
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
(21) 430619 (22)
2019 07 17
(72) ŚLIŻEWSKA KATARZYNA, Łódź (PL); KLEWICKA ELŻBIETA,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus rhamnosus
(B1) (11) 238583
(41) 2020 08 24
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 428950 (22)
2019 02 18
(72) GAJECKA MONIKA, Nowe Chechło (PL); SZAREJKO IWONA,
Katowice (PL); CHMIELEWSKA BEATA, Szałsza (PL); JELONEK
JANUSZ, Częstochowa (PL); ZBIESZCZYK JUSTYNA, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób identyfikacji odmian/genotypów jęczmienia jarego
w procesie androgenezy
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(B1) (11) 238590
(41) 2020 12 28
(51) C22C 37/10 (2006.01)
C22C 37/04 (2006.01)
(21) 430291 (22)
2019 06 24
(72) GUMIENNY GRZEGORZ, Łódź (PL); KUROWSKA BARBARA,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Żeliwo sferoidalne o osnowie z ausferrytu
(B1) (11) 238617
(41) 2019 05 20
(51) D06M 11/01 (2006.01)
D06M 10/04 (2006.01)
(21) 423374 (22)
2017 11 07
(72) PRYC MIROSŁAW, Łódź (PL)
(73) MIRWAL MIROSŁAW PRYC, WALDEMAR PRYC SPÓŁKA JAWNA,
Łódź (PL)
(54) Sposób nadawania dzianinie bawełnianej właściwości hydrofobowych po stronie zewnętrznej i hydrofilowych po stronie spodniej
(B1) (11) 238591
(41) 2019 07 01
(51) E01D 15/12 (2006.01)
E01D 21/00 (2006.01)
(21) 423958 (22)
2017 12 19
(72) ILUK ARTUR, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób układania mostu składanego
(B1) (11) 238616
(41) 2018 07 02
(51) E04D 3/35 (2006.01)
E04D 5/10 (2006.01)
E04C 2/296 (2006.01)
E04D 13/16 (2006.01)
B32B 7/02 (2006.01)
E04D 1/36 (2006.01)
(21) 419945 (22)
2016 12 22
(72) KAWALEC ADRIAN, Lubsza (PL)
(73) MDM NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Membrana dachowa co najmniej dwuwarstwowa
(B1) (11) 238629
(41) 2020 09 21
(51) E05D 15/52 (2006.01)
E05C 9/00 (2006.01)
(21) 432206 (22)
2019 12 13
(72) KUJAWSKI WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do badania trwałości okuć okien uchylnych
(B1) (11) 238602
(41) 2019 07 01
(51) E21F 1/00 (2006.01)
(21) 424042 (22)
2017 12 22
(72) CZUBAK ADRIAN, Łódź (PL)
(73) ŁZG ŁĘCZYCA SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca (PL)
(54) Układ sieci wentylacyjnej ograniczający wpływ temperatury
górotworu na temperaturę powietrza w podziemnych oddziałach
górniczych i sposób ograniczania tego wpływu
(B1) (11) 238603
(41) 2020 05 18
(51) E21F 5/04 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
B65G 69/20 (2006.01)
(21) 427713 (22)
2018 11 13
(72) ZOŃ ALEKSANDER, Cieszyn (PL); RADWAN BENIAMIN, Żory (PL)
(73) INŻYNIERIA MASZYN KLIMATYCZNYCH I URZĄDZEŃ
SPECJALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kaczyce (PL)
(54) Układ zraszania dla przenośników, w szczególności przenośników taśmowych
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(B1) (11) 238627
(41) 2021 02 08
(51) F02C 3/05 (2006.01)
F02C 3/09 (2006.01)
F02C 3/16 (2006.01)
(21) 430728 (22)
2019 07 26
(72) PIECHNA JANUSZ, Warszawa (PL); LAUBE TOMASZ,
Chełm (PL); PIECHNA ADAM, Warszawa (PL); KINDRACKI JAN,
Grodzisk Mazowiecki (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Rotacyjny naddźwiękowy silnik cieplny z komorą spalania z wirującą falą detonacyjną
(B1) (11) 238626
(41) 2021 02 08
(51) F02C 3/16 (2006.01)
F02C 3/05 (2006.01)
(21) 430727 (22)
2019 07 26
(72) PIECHNA JANUSZ, Warszawa (PL); LAUBE TOMASZ,
Chełm (PL); PIECHNA ADAM, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Rotacyjny naddźwiękowy silnik cieplny z komorą spalania z wirującą falą detonacyjną o zwiększonej sprawności
(B1) (11) 238597
(41) 2021 03 22
(51) F16B 35/06 (2006.01)
B21K 1/56 (2006.01)
B21K 1/64 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
(21) 431121 (22)
2019 09 11
(72) TRZEPIECIŃSKI TOMASZ, Bratkowice (PL); KUBIT ANDRZEJ,
Krosno (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Śruba bimetalowa i sposób wytwarzania śruby bimetalowej
(B1) (11) 238612
(41) 2020 02 10
(51) F24F 7/007 (2006.01)
F24F 13/10 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
(21) 426578 (22)
2018 08 07
(72) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF,
Fabianów (PL)
(73) BRUZI RENATA, Fabianów (PL); BRUZI KRZYSZTOF,
Fabianów (PL)
(54) Urządzenie wentylacyjne i system bezkanałowej, rewersyjnej
wentylacji obiektów budowlanych
(B1) (11) 238607
(41) 2020 08 10
(51) F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/24 (2006.01)
F16L 5/08 (2006.01)
F16L 55/033 (2006.01)
(21) 428712 (22)
2019 01 29
(72) KOPECKI JANUSZ MAREK, Wrocław (PL); KOPECKI DAMIAN
BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL)
(73) FLOP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Ściana z zaworem nawiewnym
(B1) (11) 238605
(41) 2020 06 01
(51) F24H 9/00 (2006.01)
B03C 3/00 (2006.01)
F23J 3/06 (2006.01)
F24H 1/48 (2006.01)
(21) 427826 (22)
2018 11 19
(72) JELONEK IWONA, Jaworzno (PL); JELONEK ZBIGNIEW,
Jaworzno (PL); NOCOŃ ADAM, Czeladź (PL); JACH-NOCOŃ MARTA,
Czeladź (PL)
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(73) NOCOŃ ZYGMUNT P.P.U.H. ZAMECH, Czeladź (PL)
(54) Kocioł grzewczy do instalacji CO, korzystnie także C.W.U., z funkcją oczyszczania spalin i sposób oczyszczania spalin w takim kotle
(B1) (11) 238619
(41) 2020 05 04
(51) G01F 1/00 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
(21) 427488 (22)
2018 10 22
(72) SEKUŁA KLAUDIA, Dąbrowa Tarnowska (PL); KMIECIK EWA,
Zabierzów (PL); TOMASZEWSKA BARBARA, Zabierzów (PL);
SZATKO MATEUSZ, Pleśnia (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przenośna cela pomiarowa do badania parametrów wód,
zwłaszcza termalnych
(B1) (11) 238592
(41) 2019 07 15
(51) G01F 1/52 (2006.01)
G01F 23/14 (2006.01)
G01F 1/42 (2006.01)
(21) 424222 (22)
2018 01 08
(72) KUBRAK JANUSZ, Warszawa (PL); KUBRAK ELŻBIETA,
Warszawa (PL); KICZKO ADAM, Pęclin (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Zestaw pomiarowy natężenia przepływu wody w przewodzie
rurowym przy bezciśnieniowym przepływie
(B1) (11) 238630
(41) 2018 07 02
(51) G01N 21/79 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
C08B 37/00 (2006.01)
C07D 279/18 (2006.01)
(21) 419953 (22)
2016 12 23
(72) ZIÓŁKOWSKA DOROTA, Bydgoszcz (PL); LUCAS ANNA,
Iwano-Frankiwsk (UA); SHYICHUK ALEXANDER, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób ilościowego oznaczania karagenu w roztworach wodnych
(B1) (11) 238596
(41) 2020 06 15
(51) G01S 13/75 (2006.01)
(21) 428157 (22)
2018 12 13
(72) JANKOWSKI-MIHUŁOWICZ PIOTR, Rzeszów (PL); WĘGLARSKI
MARIUSZ, Łańcut (PL); PYT PATRYK, Baranów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Aktywna podłoga oraz spersonalizowany system sterowania
wykorzystujący aktywną podłogę
(B1) (11) 238598
(41) 2020 10 19
(51) G09B 23/18 (2006.01)
H02K 7/18 (2006.01)
(21) 429532 (22)
2019 04 05
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Silnik fotomagnetyczny
(B1) (11) 238599
(41) 2020 10 19
(51) G09B 23/18 (2006.01)
H02K 7/18 (2006.01)
(21) 429675 (22)
2019 04 17
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Silnik fotomagnetyczny
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(B1) (11) 238623
(41) 2021 01 11
(51) H01M 8/04 (2016.01)
(21) 430522 (22)
2019 07 09
(72) ROSÓŁ MACIEJ, Kraków (PL); DUDEK MAGDALENA, Kraków
(PL); RAŹNIAK ANDRZEJ, Chrzanów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ do odzyskiwania energii elektrycznej wytwarzanej
w trakcie samonawilżania stosu ogniw paliwowych typu PEMFC
(B1) (11) 238620
(41) 2020 07 13
(51) H02K 17/16 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
H02K 1/16 (2006.01)
(21) 428431 (22)
2018 12 31
(72) JAŻDŻYŃSKI WIESŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Obwód elektromagnetyczny silnika indukcyjnego klasy sprawności IE4
(B1) (11) 238621
(41) 2020 07 13
(51) H02K 17/16 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
H02K 1/16 (2006.01)
(21) 428433 (22)
2018 12 31
(72) JAŻDŻYŃSKI WIESŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Obwód elektromagnetyczny silnika indukcyjnego klasy sprawności IE3
(B1) (11) 238622
(41) 2020 07 13
(51) H02K 17/16 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
H02K 1/16 (2006.01)
(21) 428434 (22)
2018 12 31
(72) JAŻDŻYŃSKI WIESŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Obwód elektromagnetyczny silnika indukcyjnego klasy sprawności IE3

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

A01M 5/04 (2006.01)
A01M 5/08 (2006.01)
A43B 3/00 (2006.01)
A43B 3/30 (2006.01)
A47B 47/02 (2006.01)
A47D 13/04 (2006.01)
A47L 9/16 (2006.01)
A61B 10/02 (2006.01)
A61B 17/32 (2006.01)
A61B 17/3205 (2006.01)
A61B 10/02 (2006.01)
A61B 17/32 (2006.01)
A61B 17/3205 (2006.01)

238606
238606*
238615
238615*
238604*
238615*
238608
238600
238600*
238600*
238601
238601*
238601*

Symbol
MKP
1

A61H 3/00 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
B01D 46/02 (2006.01)
B01F 15/04 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
B03C 3/00 (2006.01)
B08B 1/00 (2006.01)
B08B 3/10 (2006.01)
B08B 3/12 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21K 1/56 (2006.01)

Nr
patentu
2

238615*
238628
238615*
238608*
238594
238594*
238605*
238593
238614*
238614*
238614*
238597*
238597*

* 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

1

2

1

2

B21K 1/64 (2006.01)
B23Q 3/00 (2006.01)
B25J 1/02 (2006.01)
B25J 1/12 (2006.01)
B25J 17/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B30B 1/00 (2006.01)
B32B 7/02 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 21/032 (2006.01)
B65D 85/48 (2006.01)
B65D 19/44 (2006.01)
B65G 69/20 (2006.01)
B67B 3/00 (2006.01)
B67C 3/16 (2006.01)
B67C 3/28 (2006.01)
C04B 35/645 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 13/567 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 13/567 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 13/567 (2006.01)
C07C 67/00 (2006.01)
C07C 67/03 (2006.01)
C07C 67/00 (2006.01)
C07D 303/42 (2006.01)
C07D 303/42 (2006.01)
C07D 279/18 (2006.01)
C08B 37/00 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C22C 37/10 (2006.01)
C22C 37/04 (2006.01)
D06M 11/01 (2006.01)
D06M 10/04 (2006.01)
E01D 15/12 (2006.01)
E01D 21/00 (2006.01)
E04C 2/296 (2006.01)
E04D 3/35 (2006.01)
E04D 5/10 (2006.01)

238597*
238611*
238628*
238628*
238628*
238614
238614*
238618
238616*
238624
238625
238610
238610*
238610*
238609
238609*
238604
238604*
238603*
238611
238613
238613*
238595
238584
238584*
238585
238585*
238586
238587
238587*
238588
238588*
238581
238581*
238582
238581*
238582*
238630*
238630*
238589
238583
238589*
238590
238590*
238617
238617*
238591
238591*
238616*
238616
238616*

E04D 13/16 (2006.01)
E04D 1/36 (2006.01)
E05C 9/00 (2006.01)
E05D 15/52 (2006.01)
E21F 1/00 (2006.01)
E21F 5/04 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F02C 3/05 (2006.01)
F02C 3/09 (2006.01)
F02C 3/16 (2006.01)
F02C 3/16 (2006.01)
F02C 3/05 (2006.01)
F16B 35/06 (2006.01)
F16L 5/08 (2006.01)
F16L 55/033 (2006.01)
F23J 3/06 (2006.01)
F24F 7/007 (2006.01)
F24F 13/10 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 13/06 (2006.01)
F24F 13/24 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F24H 1/48 (2006.01)
G01F 1/00 (2006.01)
G01F 1/52 (2006.01)
G01F 23/14 (2006.01)
G01F 1/42 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
G01N 21/79 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
G01S 13/75 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
H01M 8/04 (2016.01)
H02G 7/16 (2006.01)
H02G 7/16 (2006.01)
H02K 7/18 (2006.01)
H02K 7/18 (2006.01)
H02K 17/16 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
H02K 1/16 (2006.01)
H02K 17/16 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
H02K 1/16 (2006.01)
H02K 17/16 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
H02K 1/16 (2006.01)

238616*
238616*
238629*
238629
238602
238603
238603*
238627
238627*
238627*
238626
238626*
238597
238607*
238607*
238605*
238612
238612*
238612*
238612*
238607
238607*
238605
238605*
238619
238592
238592*
238592*
238619*
238619*
238630
238630*
238630*
238596
238598
238599
238623
238624*
238625*
238598*
238599*
238620
238620*
238620*
238621
238621*
238621*
238622
238622*
238622*

238595
238596
238597
238598
238599
238600
238601
238602
238603
238604
238605
238606
238607
238608
238609
238610
238611
238612

C04B 35/645 (2006.01)
G01S 13/75 (2006.01)
F16B 35/06 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
A61B 10/02 (2006.01)
A61B 10/02 (2006.01)
E21F 1/00 (2006.01)
E21F 5/04 (2006.01)
B65D 85/48 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
A01M 5/04 (2006.01)
F24F 13/06 (2006.01)
A47L 9/16 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B67B 3/00 (2006.01)
F24F 7/007 (2006.01)

238613
238614
238615
238616
238617
238618
238619
238620
238621
238622
238623
238624
238625
238626
238627
238628
238629
238630

B67C 3/16 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
A43B 3/00 (2006.01)
E04D 3/35 (2006.01)
D06M 11/01 (2006.01)
B30B 1/00 (2006.01)
G01F 1/00 (2006.01)
H02K 17/16 (2006.01)
H02K 17/16 (2006.01)
H02K 17/16 (2006.01)
H01M 8/04 (2016.01)
B60M 1/12 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
F02C 3/16 (2006.01)
F02C 3/05 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
E05D 15/52 (2006.01)
G01N 21/79 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

238581
238582
238583
238584
238585
238586
238587

C07C 67/00 (2006.01)
C07C 67/00 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)
C07C 15/20 (2006.01)

238588
238589
238590
238591
238592
238593
238594

Symbol
MKP
2

C07C 15/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C22C 37/10 (2006.01)
E01D 15/12 (2006.01)
G01F 1/52 (2006.01)
B08B 1/00 (2006.01)
B01F 15/04 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 377509
(A1) (21) 401593
(A1) (21) 410519
(A1) (21) 411495
(A1) (21) 411582
(A1) (21) 411585
(A1) (21) 411588
(A1) (21) 411987
(A1) (21) 413051
(A1) (21) 413736
(A1) (21) 414271
(A1) (21) 415762
(A1) (21) 417351
(A1) (21) 417472
(A1) (21) 417685
(A1) (21) 417959
(A1) (21) 417960
(A1) (21) 417961
(A1) (21) 418216
(A1) (21) 418254
(A1) (21) 418683
(A1) (21) 418882
(A1) (21) 419230
(A1) (21) 419271
(A1) (21) 419436
(A1) (21) 420145
(A1) (21) 420481
(A1) (21) 420606
(A1) (21) 420742
(A1) (21) 420909
(A1) (21) 420975
u)

03/2006
11/2014
13/2016
19/2016
20/2016
20/2016
20/2016
22/2016
02/2017
06/2017
24/2016
15/2017
25/2017
26/2017
01/2018
02/2018
02/2018
02/2018
04/2018
04/2018
07/2018
08/2018
11/2017
10/2018
11/2018
15/2018
17/2018
18/2018
02/2018
20/2018
20/2018

(A1) (21) 421330
(A1) (21) 421807
(A1) (21) 422137
(A1) (21) 422248
(A1) (21) 422640
(A1) (21) 422719
(A1) (21) 422910
(A1) (21) 423200
u)
(A1) (21) 423751
(A1) (21) 423759
(A1) (21) 423789
(A1) (21) 423971
(A1) (21) 424663
(A1) (21) 424771
(A1) (21) 425206
(A1) (21) 425333
(A1) (21) 425792
(A1) (21) 426140
(A1) (21) 426159
(A1) (21) 427055
(A1) (21) 427099
(A1) (21) 427397
(A1) (21) 427509
(A1) (21) 427626
(A1) (21) 427780
(A1) (21) 427854
(A1) (21) 428266
(A1) (21) 428567
(A1) (21) 429124
(A1) (21) 430006
(A1) (21) 430072

12/2018
26/2018
02/2019
03/2019
06/2019
06/2019
07/2019
09/2019
13/2019
13/2019
17/2018
14/2019
18/2019
19/2019
22/2019
01/2019
25/2019
01/2020
01/2020
07/2020
07/2020
09/2020
10/2020
10/2020
11/2020
12/2020
14/2020
15/2020
18/2020
25/2020
25/2020

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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) 403021
(A1) (21) 405234
(A1) (21) 405648
(A1) (21) 406033
(A1) (21) 412370
(A1) (21) 414131
(A1) (21) 417509

20/2013
06/2014
09/2015
11/2015
24/2016
07/2017
26/2017

(A1) (21) 417573
26/2017
(A1) (21) 421789
26/2018
(A1) (21) 423215
02/2019
(A1) (21) 427213
08/2020
(A1) (21) 429930(62) 418818
20/2019
(A1) (21) 430544
15/2020

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) 213578 A. Wykreślono: POLGRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 190534010
Wpisano: POLGRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chwaszczyno, Polska 190534010
(11) 230182 A. Wykreślono: METAL LAB WITOLD GAJDEK,
ADAM PĘCZAR SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180010071
Wpisano: METAL LAB WITOLD GAJDEK, ADAM PĘCZAR SPÓŁKA
JAWNA, Rzeszów, Polska 180010071; AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków,
Polska 000001577

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
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.
(T3) (68) 1957106

(21) 0575

06/2019

Nr 24/2021

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

03 03 2021
10 03 2021
24 02 2021
27 01 2021
19 05 2021
27 01 2021
24 02 2021
27 01 2021
31 03 2021
03 03 2021
10 03 2021
17 03 2021
17 02 2021
24 02 2021
03 03 2021
03 03 2021
07 04 2021
07 04 2021
14 10 2020
10 03 2021
10 03 2021
10 03 2021
10 03 2021
14 04 2021
17 03 2021
10 03 2021
19 07 2017
13 01 2021
10 03 2021
28 04 2021
27 01 2021
20 01 2021
24 03 2021
12 05 2021
10 03 2021
14 10 2020
03 03 2021
17 02 2021
24 03 2021
10 03 2021
24 02 2021
30 12 2020
06 01 2021
20 01 2021
27 01 2021
07 04 2021
10 03 2021
03 03 2021
31 03 2021
31 03 2021
26 05 2021
03 03 2021
17 02 2021
03 02 2021

2021/09
2021/10
2021/08
2021/04
2021/20
2021/04
2021/08
2021/04
2021/13
2021/09
2021/10
2021/11
2021/07
2021/08
2021/09
2021/09
2021/14
2021/14
2020/42
2021/10
2021/10
2021/10
2021/10
2021/15
2021/11
2021/10
2017/29
2021/02
2021/10
2021/17
2021/04
2021/03
2021/12
2021/19
2021/10
2020/42
2021/09
2021/07
2021/12
2021/10
2021/08
2020/53
2021/01
2021/03
2021/04
2021/14
2021/10
2021/09
2021/13
2021/13
2021/21
2021/09
2021/07
2021/05

EP 2275132 B1
EP 2279672 B1
EP 2437013 B1
EP 2448968 B1
EP 2476573 B1
EP 2489327 B1
EP 2523897 B1
EP 2581496 B1
EP 2590748 B1
EP 2613844 B1
EP 2685540 B1
EP 2691164 B1
EP 2717574 B1
EP 2757533 B1
EP 2776795 B1
EP 2811743 B1
EP 2814795 B1
EP 2838417 B1
EP 2844479 B1
EP 2852717 B1
EP 2856980 B1
EP 2859074 B1
EP 2870801 B1
EP 2905752 B1
EP 2920197 B1
EP 2935682 B1
EP 2993964 B1
EP 3014228 B1
EP 3014997 B1
EP 3048212 B1
EP 3054795 B1
EP 3055576 B1
EP 3074355 B1
EP 3082806 B1
EP 3087641 B1
EP 3105147 B1
EP 3116741 B1
EP 3122766 B1
EP 3128097 B1
EP 3134040 B1
EP 3135082 B1
EP 3136836 B1
EP 3138586 B1
EP 3141399 B1
EP 3152330 B1
EP 3158051 B1
EP 3166970 B1
EP 3181740 B1
EP 3187175 B1
EP 3190474 B1
EP 3194506 B1
EP 3197378 B1
EP 3197466 B1
EP 3199613 B1

Nr 24/2021
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

17 03 2021
17 02 2021
10 03 2021
04 11 2020
04 11 2020
16 12 2020
09 12 2020
14 04 2021
30 12 2020
28 04 2021
24 02 2021
17 02 2021
05 05 2021
03 03 2021
17 03 2021
17 02 2021
17 03 2021
28 04 2021
10 03 2021
23 12 2020
06 01 2021
03 03 2021
06 01 2021
17 03 2021
31 03 2021
03 03 2021
13 01 2021
24 02 2021
17 02 2021
20 01 2021
21 04 2021
10 03 2021
03 03 2021
24 02 2021
14 04 2021
03 03 2021
17 02 2021
23 12 2020
24 02 2021
17 03 2021
20 01 2021
10 02 2021
03 03 2021
05 05 2021
24 02 2021
03 03 2021
20 01 2021
10 03 2021
03 03 2021
10 03 2021
07 04 2021
24 03 2021
10 03 2021
31 03 2021
07 04 2021
05 05 2021
31 03 2021
27 01 2021
17 02 2021
10 03 2021
24 02 2021
24 02 2021
21 04 2021
03 03 2021
27 01 2021
03 03 2021
28 10 2020

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2021/11
2021/07
2021/10
2020/45
2020/45
2020/51
2020/50
2021/15
2020/53
2021/17
2021/08
2021/07
2021/18
2021/09
2021/11
2021/07
2021/11
2021/17
2021/10
2020/52
2021/01
2021/09
2021/01
2021/11
2021/13
2021/09
2021/02
2021/08
2021/07
2021/03
2021/16
2021/10
2021/09
2021/08
2021/15
2021/09
2021/07
2020/52
2021/08
2021/11
2021/03
2021/06
2021/09
2021/18
2021/08
2021/09
2021/03
2021/10
2021/09
2021/10
2021/14
2021/12
2021/10
2021/13
2021/14
2021/18
2021/13
2021/04
2021/07
2021/10
2021/08
2021/08
2021/16
2021/09
2021/04
2021/09
2020/44

EP 3224109 B1
EP 3230415 B1
EP 3242699 B1
EP 3253238 B1
EP 3253238 B1
EP 3253894 B1
EP 3263760 B1
EP 3265563 B1
EP 3275760 B1
EP 3276714 B1
EP 3279618 B1
EP 3286206 B1
EP 3286311 B1
EP 3287796 B1
EP 3288979 B1
EP 3298765 B1
EP 3304734 B1
EP 3307423 B1
EP 3307599 B1
EP 3311160 B1
EP 3319422 B1
EP 3319459 B1
EP 3321626 B1
EP 3324746 B1
EP 3326626 B1
EP 3326815 B1
EP 3326899 B1
EP 3330339 B1
EP 3334893 B1
EP 3337928 B1
EP 3343714 B1
EP 3346848 B1
EP 3350299 B1
EP 3359676 B1
EP 3362054 B1
EP 3371031 B1
EP 3371082 B1
EP 3373913 B1
EP 3376857 B1
EP 3386548 B1
EP 3390450 B1
EP 3394248 B1
EP 3398444 B1
EP 3404170 B1
EP 3405707 B1
EP 3409558 B1
EP 3411381 B1
EP 3425429 B1
EP 3429600 B1
EP 3430322 B1
EP 3431475 B1
EP 3442846 B1
EP 3451511 B1
EP 3455182 B1
EP 3456736 B1
EP 3457322 B1
EP 3457873 B1
EP 3458268 B1
EP 3460327 B1
EP 3463740 B1
EP 3475005 B1
EP 3475146 B1
EP 3478901 B1
EP 3481269 B1
EP 3481727 B1
EP 3484940 B1
EP 3485552 B1

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

28 04 2021
10 03 2021
27 01 2021
03 03 2021
27 01 2021
30 12 2020
17 03 2021
10 03 2021
03 03 2021
10 03 2021
24 02 2021
21 04 2021
24 03 2021
28 04 2021
06 01 2021
03 03 2021
06 01 2021
30 12 2020
09 06 2021
27 01 2021
03 02 2021
24 03 2021
10 03 2021
10 03 2021
24 03 2021
03 03 2021
03 03 2021
17 03 2021
14 04 2021
07 04 2021
24 02 2021
05 05 2021
31 03 2021
31 03 2021
17 02 2021
23 12 2020
28 04 2021
27 01 2021
21 04 2021
24 02 2021
28 04 2021
21 04 2021
28 04 2021
05 05 2021
31 03 2021
10 03 2021
17 03 2021
10 03 2021
03 03 2021
31 03 2021
17 03 2021
10 03 2021
03 03 2021
28 04 2021
31 03 2021
17 03 2021
28 04 2021
07 04 2021
07 04 2021
21 04 2021
24 03 2021
31 03 2021
03 03 2021
03 03 2021
17 02 2021
21 04 2021
20 01 2021

11
2021/17
2021/10
2021/04
2021/09
2021/04
2020/53
2021/11
2021/10
2021/09
2021/10
2021/08
2021/16
2021/12
2021/17
2021/01
2021/09
2021/01
2020/53
2021/23
2021/04
2021/05
2021/12
2021/10
2021/10
2021/12
2021/09
2021/09
2021/11
2021/15
2021/14
2021/08
2021/18
2021/13
2021/13
2021/07
2020/52
2021/17
2021/04
2021/16
2021/08
2021/17
2021/16
2021/17
2021/18
2021/13
2021/10
2021/11
2021/10
2021/09
2021/13
2021/11
2021/10
2021/09
2021/17
2021/13
2021/11
2021/17
2021/14
2021/14
2021/16
2021/12
2021/13
2021/09
2021/09
2021/07
2021/16
2021/03

EP 3490034 B1
EP 3490962 B1
EP 3494955 B1
EP 3497441 B1
EP 3500700 B1
EP 3511015 B1
EP 3514467 B1
EP 3521131 B1
EP 3522765 B1
EP 3524577 B1
EP 3529128 B1
EP 3537897 B1
EP 3538776 B1
EP 3538779 B1
EP 3541691 B1
EP 3542606 B1
EP 3546423 B1
EP 3549447 B1
EP 3556930 B1
EP 3559551 B1
EP 3560019 B1
EP 3560363 B1
EP 3562000 B1
EP 3562822 B1
EP 3564397 B1
EP 3565602 B1
EP 3571402 B1
EP 3573630 B1
EP 3574257 B1
EP 3577273 B1
EP 3578597 B1
EP 3579608 B1
EP 3579928 B1
EP 3581654 B1
EP 3584461 B1
EP 3586837 B1
EP 3587544 B1
EP 3592463 B1
EP 3592477 B1
EP 3594238 B1
EP 3596377 B1
EP 3597809 B1
EP 3598535 B1
EP 3601132 B1
EP 3604509 B1
EP 3604921 B1
EP 3607098 B1
EP 3609703 B1
EP 3609764 B1
EP 3612698 B1
EP 3612783 B1
EP 3617402 B1
EP 3621743 B1
EP 3622915 B1
EP 3623238 B1
EP 3623528 B1
EP 3624234 B1
EP 3625266 B1
EP 3626208 B1
EP 3630136 B1
EP 3631043 B1
EP 3631085 B1
EP 3638767 B1
EP 3639650 B1
EP 3640758 B1
EP 3642146 B1
EP 3643641 B1
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

19 05 2021
07 04 2021
28 04 2021
14 04 2021
28 04 2021
03 03 2021
24 02 2021
20 01 2021
03 03 2021
17 03 2021
03 03 2021
03 03 2021
03 03 2021
31 03 2021
02 06 2021
07 04 2021

2021/20
2021/14
2021/17
2021/15
2021/17
2021/09
2021/08
2021/03
2021/09
2021/11
2021/09
2021/09
2021/09
2021/13
2021/22
2021/14

EP 3648553 B1
EP 3649093 B1
EP 3651247 B1
EP 3660438 B1
EP 3661812 B1
EP 3666052 B1
EP 3669886 B1
EP 3671790 B1
EP 3694955 B1
EP 3695750 B1
EP 3702212 B1
EP 3704991 B1
EP 3707084 B1
EP 3710485 B1
EP 3715776 B1
EP 3721029 B1

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1744730 A. Wykreślono: Shire Viropharma Incorporated, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia
(11) 1849988 A. Wykreślono: M.T.M. S.r.l., Cherasco, Włochy
Wpisano: WESTPORT FUEL SYSTEMS ITALIA S.r.l., Cherasco, Włochy
(11) 2240490 A. Wykreślono: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia Wpisano: Intra-Cellular Therapies,
Inc., New York, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2881161 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 3071219 A. Wykreślono: Shire Viropharma Incorporated, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia
(11) 3190871 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia

Nr 24/2021

OGŁOSZENIA
SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(T3) (11) 3486186 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę
w treści danych bibliograficznych: w pozycji (73) Uprawniony z patentu jest: Sonoco Develeopment, Inc., Hartsville, US powinno być:
Sonoco Development, Inc., Hartsville, US

OŚWIADCZENIA
O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
PATENTY EUROPEJSKIE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu tłumaczenia patentu
europejskiego, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał)
i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię lub
nazwę uprawnionego z adresem.
(T3) (11) 3556930 (22) 2019 04 05 24/2021
(-)
2021 07 22
(54) PRALKO-SUSZARKA
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
3332 Gütersloh, Niemcy
(T3) (11) 3597809 (22) 2019 07 03 24/2021
(-)
2021 06 16
(54) Sposób i urządzenie do odblokowania drzwi sprzętu do pielęgnacji materiałów pranych i sprzęt do pielęgnacji materiałów pranych z urządzeniem
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
3332 Gütersloh, Niemcy

Nr 24/2021
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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 72 143 do nr 72 153)

(Y1) (11) 72151
(41) 2020 09 21
(51) A47C 13/00 (2006.01)
A47C 4/00 (2006.01)
A47C 4/12 (2006.01)
A47C 1/14 (2006.01)
(21) 128771
(22) 2019 12 03
(72) CIBIS JERZY, Gliwice (PL); MARCOL KATARZYNA, Raszczyce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Mebel
(Y1) (11) 72144
(41) 2020 03 09
(51) A47G 21/18 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
(21) 127552
(22) 2018 08 24
(72) ŻYWICKI MIROSŁAW JAN, Olsztyn (PL); CIEŚLIŃSKA ANNA
KAROLINA, Woryty (PL)
(73) ŻYWICKI MIROSŁAW JAN, Olsztyn (PL); CIEŚLIŃSKA ANNA
KAROLINA, Woryty (PL)
(54) Rurka filtracyjna służąca do bezpośredniego picia napojów
(Y1) (11) 72145
(41) 2020 03 09
(51) A47G 21/18 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
(21) 127553
(22) 2018 08 24

(72) ŻYWICKI MIROSŁAW JAN, Olsztyn (PL); CIEŚLIŃSKA ANNA
KAROLINA, Woryty (PL)
(73) ŻYWICKI MIROSŁAW JAN, Olsztyn (PL); CIEŚLIŃSKA ANNA
KAROLINA, Woryty (PL)
(54) Rurka filtracyjna służąca do bezpośredniego picia napojów
(Y1) (11) 72153
(41) 2020 07 27
(51) A47J 27/21 (2006.01)
B65D 47/08 (2006.01)
(21) 127964
(22) 2019 01 17
(72) RYZHOV VIKTOR IGOREVICH, Moskwa (RU)
(73) The limited liability company POLARIS INTERNATIONAL
LIMITED, Moskwa (RU)
(54) Pokrywa do czajnika
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 72150
(41) 2021 05 31
B25B 7/12 (2006.01)
128740
(22) 2019 11 25
CZAJKOWSKI JERZY, Stare Jaroszowice (PL)
CZAJKOWSKI JERZY JORYC, Bolesławiec (PL)
Kleszcze do pierścieni zabezpieczających

(Y1) (11) 72143
(41) 2017 11 06
(51) B32B 27/00 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
B32B 5/00 (2006.01)
(21) 125089
(22) 2016 05 04
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Pojemnik
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(Y1) (11) 72148
(41) 2021 02 08
(51) B60G 3/20 (2006.01)
B60G 7/00 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
B60G 15/00 (2006.01)
(21) 128450
(22) 2019 07 29
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); HINZMAN WOJCIECH,
Działdowo (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Zawieszenia i podwozie pojazdu kołowego
(Y1) (11) 72152
(41) 2021 03 22
(51) B65D 25/44 (2006.01)
B65D 47/06 (2006.01)
(21) 129601
(22) 2020 11 13
(72) OCHAB RAFAŁ, Bytom (PL)
(73) DD-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Butelka
(Y1) (11) 72149
(41) 2021 05 17
(51) E21F 13/00 (2006.01)
B61B 3/02 (2006.01)
B61C 13/04 (2006.01)
B66C 11/06 (2006.01)
(21) 128701
(22) 2019 11 06
(72) KACZMARCZYK KRZYSZTOF, Bojszów (PL); KALITA MAREK,
Gliwice (PL); DOBRZANIECKI PIOTR, Rybnik (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do transportu indywidualnego załóg górniczych
(Y1) (11) 72146
(41) 2020 12 14
(51) F24F 13/02 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
(21) 128316
(22) 2019 05 31
(72) CHOMKA WALDEMAR, Mińsk Mazowiecki (PL)
(73) AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA, Stojadła (PL)
(54) Urządzenie wentylacyjne
(Y1) (11) 72147
(41) 2021 02 08
(51) G01L 5/28 (2006.01)
B60T 17/22 (2006.01)
(21) 128442
(22) 2019 07 26
(72) PETTA KRZYSZTOF, Paczewo (PL); TOPP PRZEMYSŁAW,
Luzino (PL); MATUSIAK LESZEK, Gdynia (PL)
(73) HPE 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Kontenerowe stanowisko do prób hamulca pociągu

Nr 24/2021

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

A47C 13/00 (2006.01)
A47C 4/00 (2006.01)
A47C 4/12 (2006.01)
A47C 1/14 (2006.01)
A47G 21/18 (2006.01)
A47G 21/18 (2006.01)
A47J 27/21 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
B25B 7/12 (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01)
B32B 5/00 (2006.01)
B60G 3/20 (2006.01)
B60G 7/00 (2006.01)

72151
72151*
72151*
72151*
72144
72145
72153
72144*
72145*
72150
72143
72143*
72148
72148*

B60G 15/00 (2006.01)
B60K 7/00 (2006.01)
B60T 17/22 (2006.01)
B61B 3/02 (2006.01)
B61C 13/04 (2006.01)
B65D 47/08 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
B65D 25/44 (2006.01)
B65D 47/06 (2006.01)
B66C 11/06 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
G01L 5/28 (2006.01)

72148*
72148*
72147*
72149*
72149*
72153*
72143*
72152
72152*
72149*
72149
72146
72146*
72147

* 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

72143
72144
72145
72146
72147
72148

B32B 27/00 (2006.01)
A47G 21/18 (2006.01)
A47G 21/18 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
G01L 5/28 (2006.01)
B60G 3/20 (2006.01)

72149
72150
72151
72152
72153

E21F 13/00 (2006.01)
B25B 7/12 (2006.01)
A47C 13/00 (2006.01)
B65D 25/44 (2006.01)
A47J 27/21 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i
rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 127137
(U1) (21) 127244
(U1) (21) 127676

20/2019
10/2019
08/2020

(U1) (21) 127714
(U1) (21) 128650

09/2020
18/2020

Nr 24/2021
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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

(54) Panel Fotowoltaiczny Przestrzenny 3D
(55)

UDZIELONE PRAWA
(od nr 27 324 do nr 27 330)
(51) 32-00
(11) 27324
(22) 2021 04 08
(73) CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(72) BAYHAN IRFAN
(54) Symbole graficzne, Logo
(55)

(21) 29611

(51) 32-00
(11) 27325
(22) 2021 04 08
(73) CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(72) BAYHAN IRFAN
(54) Symbole graficzne, Logo
(55)

(21) 29770

(51) 13-04
(11) 27326
(22) 2021 06 14
(73) STAJNIAK RAFAŁ, Starachowice (PL)
(72) STAJNIAK RAFAŁ

(21) 29834

(51) 08-08
(11) 27327
(22) 2021 04 21
(21) 29643
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(72) SOBCZAK DAGMARA, SZOT ŁUKASZ, ROTKEGEL MAREK,
RAJWA SYLWESTER
(54) Ucho do obudowy
(55)

(51) 32-00
(11) 27328
(22) 2020 11 17
(21) 29151
(73) KOZIOŁ SŁAWOMIR PPHU „KOZ-BUD II”, Zabrze (PL)
(72) NOWICKA ANNA
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(54) Ornament
(55)

Nr 24/2021
UNIEWAŻNIENIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa z rejestracji oraz zakres unieważnienia.
(11) 10042
(11) 18689
(11) 23724
(11) 23725
(11) 23726
(11) 23727

Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemysłowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru,
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.
(51) 26-01
(11) 27329
(22) 2021 06 10
(21) 29814
(73) LEWANDOWSKI MAREK ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY LEMAR,
Wrzosowa (PL)
(72) LEWANDOWSKI MARCIN
(54) Lampion
(55)

(51) 21-01
(11) 27330
(22) 2021 06 15
(73) DUSZA OLGA, Warszawa (PL);
FUNDACJA BĄDŹCIE JAK DZIECI, Warszawa (PL)
(72) SCHOENFELDER EMILY
(54) Zabawka przytulanka
(55)

(21) 29839

(51) 09-01 (11) DM/215 565 (15) 09.07.2021 (45) 06.08.2021
(73) VINĂRIA BOSTAVAN S. R. L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ,
Vulcănești, UTA Găgăuzia, MD-5352 Etulia (MD)
(54) 1.Butelka
(55)

1.1

1.2

1.3

1.4

(51) 12-16 (11) DM/215 810 (15) 15.01.2021 (45) 27.08.2021
(73) HOPIUM S.A.S., 54/56 Avenue Hoche, 75008 Paris (FR)
(54) 1. Platforma samochodowa
(55)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Nr 24/2021
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE

(540) ellébore lumiére & beauté
(540)

UDZIELONE PRAWA
(od nr 342 051 do nr 342 375)

(111) 342051
(220) 2017 07 24
(210) 474468
(151) 2021 05 28
(441) 2021 02 08
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUZA
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów kinowych, organizowanie
pokazów, wystaw, sympozjów konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym.
(111) 342052
(220) 2017 07 24
(210) 474469
(151) 2021 05 28
(441) 2021 02 08
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAJKA
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów kinowych, organizowanie
pokazów, wystaw sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym.
(111) 342053
(220) 2019 10 28
(151) 2020 10 14
(441) 2020 03 02
(732) MOKRZYCKA ELŻBIETA, Kolbuszowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 17.02.01, 17.02.04
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 14 metale szlachetne
i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 342054
(220) 2019 12 02
(151) 2021 03 25
(441) 2020 12 07
(732) WALUS MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUN SHOW NARODOWY TEST BIEGOWY
(540)

(210) 506134
(591) zielony, jasnozielony
(531) 02.01.08, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.03

(210) 507472
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(510), (511) 35 usługi menedżerskie dla sportowców, promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych
i hurtowych towarów związanych ze sportem, w tym sprzętu sportowego, obuwia sportowego, odzieży sportowej, akcesoriów sportowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów
społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych-próbek,
druków, prospektów, broszur, marketing ukierunkowany, pokazy
towarów, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 chronometraż imprez sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz
obsługi zawodów i imprez sportowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi obozów i zgrupowań sportowych,
obsługa i wypożyczanie urządzeń i sprzętu sportowego, planowanie
i organizowanie przyjęć, planowanie i organizowanie konkursów,
usługi klubowe-rozrywka lub nauczanie, usługi dystrybucji biletów,
usługi parków rozrywki, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi festiwali i imprez edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu
światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez
plenerowych, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi parków rozrywki, organizowanie, produkcja i wystawianie programów i spektakli
telewizyjnych i teatralnych, organizowanie widowisk muzycznych,
reżyserowanie lub wystawianie przedstawień, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywania
filmów, widowisk, muzyki, centra rozrywki, organizacja kwizów, gier
i zawodów, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi edukacyjne, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi studiów, szkoleń,
kursów i innych form kształcenia, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, usługi wydawnicze.

(111) 342055
(220) 2020 06 26
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) WŁODARCZYK DAGMARA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW ULTIMATE
(540)

(210) 515281

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 środki chemii warsztatowej-odrdzewiacze, odtłuszczacze, pasty BHP, 4 smary, oleje do smarowania, oleje przemysłowe, smary dla przemysłu ciężkiego i przemysłu spożywczego, oleje
przemysłowe i tłuszcze, uniwersalne oleje głęboko wnikające i smarowe, 35 eksponowanie towarów pozwalające nabywcy je oglądać
i kupować w sklepie internetowym z środkami chemii warsztatowej-odrdzewiacze, odtłuszczacze.
(111) 342056
(220) 2020 06 29
(151) 2021 02 18
(441) 2020 08 17
(732) BENDA MACIEJ, Warszawa (PL);
RĄCZKA ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUZZA
(540)

(531) 03.09.15, 26.11.99, 27.05.01

(210) 515303
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(510), (511) 41 występy zespołów muzycznych na żywo, prezentacja
występów zespołów muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, przedstawienia muzyczne,
widowiska muzyczne, koncerty muzyczne, produkcja muzyczna,
produkcja nagrań muzycznych, usługi koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja
przedstawień muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, występy
muzyczne i piosenkarskie, komponowanie muzyki dla osób trzecich,
usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, występy grup muzycznych
na żywo, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, usługi
rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywki
muzycznej świadczone przez grupy wokalne, muzyczne widowiska
sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne,
43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie
pubów, serwowanie napojów w pubach z browarem, oferowanie
żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych,
usługi kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji,
usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność
i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność,
usługi w zakresie gotowania posiłków, pizzerie.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 342057
(220) 2020 09 28
(210) 518857
(151) 2021 04 02
(441) 2020 12 07
(732) PENDERECKA ELŻBIETA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Arboretum Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla ogrodnictwa, komposty, nawozy, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, drobne wyroby metalowe,
pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, 7 mechaniczne narzędzia rolnicze, 8 ręczne narzędzia rolnicze, sztućce, 9
urządzenia i przyrządy naukowe, 14 metale szlachetne i ich stopy,
wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, 15 przyrządy muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych,
batuty dyrygenckie, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, znaczki pocztowe,
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, 18 walizki i torby, 19 pomniki niemetalowe, 20
meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki niemetalowe, 21 przybory
oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego wyroby szklane, porcelanowe, ceramiczne, 22 markizy z materiałów tekstylnych
lub syntetycznych, torby do transportu, materiały do obicia, do wyściełania i wypełniania, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna
stołowa i pościelowa, zasłony, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 27
dywany, chodniki, maty i słomianki, linoleum, draperie ścienne, 28
gry, zabawki i przedmioty do zabawy, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, 35 reklama, prace biurowe, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie w działalności gospodarczej, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa.
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(111) 342058
(220) 2020 11 22
(210) 521229
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) MALININ YEVHEN, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MODESTIC
(510), (511) 8 przyrządy, maszyny i urządzenia do wykonywania
makijażu permanentnego, ich części składowe i akcesoria do nich,
mianowicie moduły igieł i uchwyty do chwytania modułów igieł,
rozpylacze i osłony, mikroigłowe urządzenia i przyrządy do celów
kosmetycznych oraz ich części, komponenty i akcesoria, mianowicie
moduły igłowe i uchwyty do przytrzymywania modułów igłowych.
(111) 342059
(220) 2020 11 23
(151) 2021 04 14
(441) 2020 12 28
(732) PENDERECKA ELŻBIETA, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, muesli, granola, batony
zbożowe, przekąski zbożowe, orzechy w czekoladzie, ciastka.

(111) 342061
(220) 2020 11 24
(151) 2021 05 20
(441) 2021 01 25
(732) MD IQBAL HOSSAIN, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBAB CENTER
(540)

(210) 521321

(210) 521262
(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 08.05.02, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi.
(111) 342062
(220) 2020 11 25
(151) 2021 05 20
(441) 2021 01 25
(732) SHOELOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) driveme BIKINI
(540)

(531) 07.05.11
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla ogrodnictwa, komposty, nawozy, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, drobne wyroby metalowe,
pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, 7 narzędzia
rolnicze, 8 sztućce, 9 urządzenia i przyrządy naukowe, 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, 15 przyrządy muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, 16 papier i karton, druki,
materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe,
znaczki pocztowe, 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, 18 walizki i torby, 19 pomniki niemetalowe,
20 meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki niemetalowe, 21 przybory
oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego wyroby szklane,
porcelanowe, ceramiczne, 22 markizy z materiałów tekstylnych lub
syntetycznych, torby do transportu, materiały do obicia, do wyściełania i wypełniania, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa
i pościelowa, zasłony, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 27 dywany,
chodniki, maty i słomianki, linoleum, draperie ścienne, 28 gry, zabawki
i przedmioty do zabawy, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 reklama,
prace biurowe, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie w działalności gospodarczej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, 43 tymczasowe zakwaterowanie, 44
usługi w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa.
(111) 342060
(220) 2020 11 23
(210) 521274
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) OSTROWSKI TOMASZ, NOWAK ADRIAN AT FOOD SPÓŁKA
CYWILNA, Podpolichno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIARNO NATURY
(540)

(531) 05.07.01, 27.05.01
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(210) 521385

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.02
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, obuwie męskie, obuwie damskie, obuwie dziecięce.
(111) 342063
(220) 2020 11 25
(151) 2021 05 21
(441) 2021 01 25
(732) SHOELOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sole. Mare. Vacanze.
(540)

(210) 521387

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca.
(111) 342064
(220) 2020 12 21
(210) 521433
(151) 2021 05 21
(441) 2021 01 25
(732) GIGANCI PROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ? x √ % giganci edukacji
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 02.09.25, 24.17.01, 24.17.04, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne.
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(111) 342065
(220) 2020 11 25
(151) 2021 05 28
(441) 2021 01 11
(732) HELM GRZEGORZ HOT-INVEST, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOT-INVEST
(540)

(210) 521439

(591) czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.09, 26.11.25
(510), (511) 37 budownictwo, ciesielstwo, izolowanie budynków,
konsultacje budowlane, malowanie, montaż okien i drzwi, murarstwo, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi dekarskie, usługi
doradztwa budowlanego, usługi elektryków, usługi hydrauliczne,
uszczelnianie budynków.
(111) 342066
(220) 2020 11 26
(210) 521501
(151) 2021 05 14
(441) 2021 01 18
(732) AGS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGS FINANCE GROUP
(540)

(591) czerwony, biały, niebieski
(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
usługi związane z majątkiem nieruchomym, administracja w zakresie ubezpieczeń, administrowanie działalnością ubezpieczeniową,
agencje ubezpieczeń na życie, agencje ubezpieczeniowe, agencje
wymiany walut, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, administrowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi w zakresie
opieki dentystycznej, biura wymiany walut, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie, informacja o ubezpieczeniach, organizowanie ubezpieczenia, organizowanie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo
w ubezpieczeniach tranzytowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach
od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, pośrednictwo w usługach doradczych
w zakresie ubezpieczeń, ubezpieczenia, ubezpieczenia bankowe,
ubezpieczenia biur, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia dla
biur, ubezpieczenia dla hoteli, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw,
ubezpieczenia (doradztwo w sprawach-), ubezpieczenia dotyczące
własności, ubezpieczenia furgonetek, ubezpieczenia hipoteczne,
ubezpieczenia (informacje w sprawach-), ubezpieczenia kredytów,
ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości],
ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia
od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia
od ryzyka przekroczenia terminów i kosztów, ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenia od wypadków,
ubezpieczenia od wypadków samochodowych, ubezpieczenia
podróżne, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia systemów antywłamaniowych,
ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia urządzeń łącznościowych,
ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, ubezpieczenia
związane z mieniem osobistym, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie dotyczące pojazdów, ubezpieczenie
garaży, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem
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spłaty pożyczki, ubezpieczenie morskie, ubezpieczenie od straty dokumentów, ubezpieczenie od straty kredytu, ubezpieczenie
od wydatków prawnych, ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenie ryzyka kredytowego, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczeniowe usługi brokerskie,
usługi agencji ubezpieczeniowej, usługi agencji ubezpieczeniowej
i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi agencyjne w zakresie
organizowania ubezpieczeń podróżnych, usługi agencyjne w zakresie dodatkowych zabezpieczeń, usługi doradcze dotyczące umów
ubezpieczeniowych, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami zdrowotnymi, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, usługi doradztwa
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów,
usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń.

(111) 342067
(220) 2020 12 01
(210) 521648
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 04
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mars
(510), (511) 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.
(111) 342068
(220) 2020 12 02
(210) 521649
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Przyjaciele Karpia
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(111) 342069
(220) 2020 12 03
(210) 521657
(151) 2021 05 24
(441) 2021 01 04
(732) NOWICKI JACEK NOWICKI NATURALNIE, Potaśnia (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jack’s MEAT
(540)

(540) Evowash
(540)

(531) 11.01.03, 14.07.02, 27.05.01
(510), (511) 29 Mięso wołowe, wieprzowe, drób, dziczyzna, przetwory z mięsa i drobiu, wyroby wędliniarskie, wyroby mięsne smażone,
pieczone, wędzone, grillowane, wędzonki, kiełbasy, parówki, podroby
i wyroby podrobowe, wyroby garmażeryjne z mięsa i podrobów, konserwy mięsne, konserwy mięsno-warzywne, ekstrakty mięsne, pasztety mięsne, galaretki mięsne, potrawy z mięsa, drobiu i dziczyzny..
(111) 342070
(220) 2020 12 03
(210) 521659
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) JAWORSKI WOJCIECH SKLEP RYBNY ORKA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORKA
(510), (511) 29 ryby świeże, surowe, owoce morza, konserwy rybne,
przetwory rybne, paprykarz, pasty do kanapek na bazie ryb i jajek,
ryby w marynacie, w occie, w oleju, wyroby rybne wędzone, sałatki
rybne, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby wędzone,
ryby mrożone, ryby marynowane, ryby konserwowane.
(111) 342071
(220) 2020 12 02
(210) 521663
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) SITEK WALDEMAR, ZAWISTOWSKI KRZYSZTOF
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BARWA SAM
SPÓŁKA CYWILNA, Owczarnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BETO-therm
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 1 dodatki uszlachetniające i wiążące do betonu.
(111) 342072
(220) 2020 12 02
(210) 521668
(151) 2021 05 25
(441) 2021 01 18
(732) MARION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVENTI MASK
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 maski na twarz do użytku medycznego dla ochrony
przeciwbakteryjnej, maski ochronne do użytku przez pracowników
medycznych, maski higieniczne do celów medycznych, maski chirurgiczne z wysokim współczynnikiem filtracji, maski stosowane przez
personel medyczny, maski sanitarne do celów medycznych.
(111) 342073
(220) 2020 12 03
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) RĘBISZ TOMASZ, Ustroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(210) 521672

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 12.03.25, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, automaty do sprzedaży,
automaty sprzedające na żetony, automaty sprzedające (uruchamiane monetami-), automaty sprzedające chłodnicze, automatyczne
dozowniki detergentów do prania, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, myjnie samochodowe, urządzenia do mycia
pojazdów, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, naprawa,
konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, czyszczenie aut,
czyszczenie higieniczne [pojazdy], czyszczenie i mycie samochodów, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, czyszczenie
pojazdów, czyszczenie samochodów, kompleksowe czyszczenie
samochodów, mycie pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych,
polerowanie pojazdów, polerowanie samochodów, polerowanie
[czyszczenie] pojazdów, usługi myjni pojazdów, instalacja sprzętu
hydraulicznego, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja urządzeń myjni samochodowych.
(111) 342074
(220) 2020 12 02
(210) 521673
(151) 2021 05 04
(441) 2021 01 11
(732) BĄK ANNA DATASTORY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JANINA DAILY
(510), (511) 35 marketing internetowy, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, produkcja materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych,
publikowanie materiałów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, reklamy on-line, udzielanie informacji związanych z reklamą, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga, usługi reklamowe
i marketingowe on-line, usługi zarządzania społecznością on-line,
wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, udostępnianie
i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, opracowywanie
statystyk biznesowych, opracowywanie statystyk gospodarczych,
zestawienia statystyczne, analizy i raporty statystyczne, opracowywanie statystyk handlowych, 41 elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikacja materiałów edukacyjnych,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, usługi pisania tekstów, usługi w zakresie publikowania on-line, organizowanie i prowadzenie
wykładów, produkcja szkoleniowych filmów wideo, kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe
w dziedzinie bankowości, kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, prowadzenie kursów edukacyjnych, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych, zapewnianie szkoleń on-line, organizowanie i prowadzanie
konferencji i seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], kursy szkoleniowe w dziedzinie
nauk ścisłych, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie
kursów, seminariów i warsztatów, szkolenia biznesowe, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, usługi edukacyjne i szkoleniowe.
(111) 342075
(220) 2020 12 08
(151) 2021 05 04
(441) 2021 01 11
(732) TWÓJ SŁUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ SŁUCH I Usłyszysz Świat

(210) 521939
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(540)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W
(540)

(591) zielony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.07, 26.11.10, 26.11.13
(510), (511) 10 aparaty słuchowe.
(111) 342076
(220) 2020 12 08
(210) 521935
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ADABIROX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, suplementy diety
dla ludzi.

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.21, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne,
usługi finansowania.

(111) 342077
(220) 2020 12 08
(210) 521936
(151) 2021 05 04
(441) 2021 01 11
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ADABIRON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, suplementy diety
dla ludzi.

(111) 342082
(220) 2020 12 08
(210) 521947
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) WEALTHON FUND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WEALTHON
(540)

(111) 342078
(220) 2020 12 08
(210) 521943
(151) 2021 05 04
(441) 2021 01 11
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA, Wysokie
Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BISTRO MINUTKA
(510), (511) 29 paluszki serowe w panierce.
(111) 342079
(220) 2020 12 08
(210) 521944
(151) 2021 05 04
(441) 2021 01 11
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA, Wysokie
Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DIAMENTY KONESERA
(510), (511) 29 sery w blokach, sery konfekcjonowane.
(111) 342080
(220) 2020 12 08
(210) 521945
(151) 2021 05 12
(441) 2021 01 25
(732) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) encor
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.21, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne,
usługi finansowania.
(111) 342083
(220) 2020 12 09
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) TELEOPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TeleOptics
(540)

(210) 521948

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18, 26.02.07, 26.02.18,
26.01.21
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
łączniki światłowodowe, optyka światłowodowa, światłowodowe
urządzenia telekomunikacyjne, oprogramowanie, 35 sprzedaż detaliczna sprzętu do montażu i pomiaru telekomunikacyjnych sieci
światłowodowych oraz ich komponentów.
(591) czarny, czerwony
(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 moduły fotowoltaiczne, inwertery.
(111) 342081
(220) 2020 12 08
(210) 521946
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) WEALTHON FUND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)

(111) 342084
(220) 2020 12 08
(210) 521953
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) DYDEK BOGUSŁAW, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI Przedsiębiorstwo Połowów
Dalekomorskich i Usług Rybackich GRYF w Szczecinie
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(540)

wych, zabawki dla zwierząt domowych zawierające kocimiętkę, zabawki dla zwierząt domowych wykonane ze sznurka.

(591) czerwony, żółty, niebieski, czarny, biały
(531) 04.03.01, 24.01.05, 24.01.13, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 9 magnesy dekoracyjne, magnesy na lodówki, pamięć
USB (pendrive), podkładki pod myszy, 14 breloczki do kluczy, wisiorki
do kluczy, zawieszki do kluczy, 16 torby papierowe, torby na prezenty, pudełka na prezenty, opakowania na prezenty, długopisy, ołówki,
notesy, kalendarze, pocztówki, naklejki, zeszyty, okładki na zeszyty, dekoracje z papieru (flagi i proporce), papierowe podkładki pod
szklanki, papierowe podkładki stołowe, 21 kubki porcelanowe, kubki
termiczne, kubki szklane, kubki gliniane, filiżanki i kubki, kubki do napojów, stojaki wieszaki na kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, podkładki porcelanowe
pod szklanki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe,
otwieracze do wina, otwieracze do butelek, otwieracze do butelek
zawierające noże, 25 czapki z daszkiem, koszulki (T-shirty), bluzy,
swetry, polary, skarpety, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa także przez
sieć Internet następujących towarów: kubki z nadrukiem, porcelana
z nadrukiem, szklanki z nadrukiem, t-shirty, bluzy, polary, magnesy na lodówkę, czapki z daszkiem, skarpety, opakowania ozdobne,
toreb materiałowych, flag, proporców, podkładek pod tablice rejestracyjne, podkładek pod mysz komputerową, naklejek, kalendarzy,
zeszytów, kartek pocztowych, wisiorków, breloczków do kluczy, długopisów, zawieszek, pendrive (pamięci podręcznej USB), notesów,
balonów, maseczek ochronnych, smyczy, otwieraczy do napojów,
otwieraczy do puszek, leżaków, przypinek, parasoli, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing internetowy,
produkcja materiałów reklamowych, promocja sprzedaży, przygotowanie materiałów reklamowych, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowych, 45 licencjonowanie własności intelektualnej,
licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw
autorskich w dziedzinie znaków towarowych.
(111) 342085
(220) 2020 12 08
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) HUANG SHANSHAN, Marysin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POPPET
(540)
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(210) 521954

(591) biały, pomarańczowy, bordowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.06, 01.01.02, 07.01.09
(510), (511) 18 buty dla psów, elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, getry dla zwierząt, kagańce, kokardy dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt [torby], obroże dla kotów, obroże dla
psów, obroże dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, obroże dla zwierząt domowych, ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, odzież dla psów, odzież
dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla kotów, okrycia dla psów, okrycia dla zwierząt, parki (okrycia) dla psów,, płaszcze
przeciwdeszczowe dla psów domowych, przykrycia i okrycia dla
zwierząt, smycze dla psów, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt
domowych, stroje dla zwierząt domowych, ubranka dla zwierząt, 20
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, budy dla psów, 28
zabawki dla zwierząt domowych, zabawki i gry dla zwierząt domo-

(111) 342086
(220) 2020 12 09
(210) 521955
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) PRZYSTANEK TLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tleń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTANEK TLEŃ MIEJSCE KRAFTU
(540)

(531) 07.03.02, 07.15.99, 07.01.08, 05.03.99, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, piwo
pszeniczne, piwo słodowe, piwo i produkty piwowarskie, piwo pełne
jasne, piwo typu koźlak, piwo typu saison, czarne piwo [piwo ze słodu
palonego], piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale, sorbety [napoje],
napoje węglowodanowe, napoje proteinowe, napoje półmrożone,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, serwatka [napoje], napoje dla sportowców, napoje zawierające witaminy, mrożone napoje gazowane, aromatyzowane napoje gazowane,
niegazowane napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje słodowe, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje sportowe wzbogacane proteinami,
bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje mrożone na bazie
owoców, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje
dla sportowców zawierające elektrolity, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, woda gazowana wzbogacona witaminami
[napoje], napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje izotoniczne [nie do celów
medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów medycznych],
napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż do użytku
medycznego], woda [napoje], woda mineralna [napoje], woda mineralizowana [napoje], toniki [napoje nielecznicze], mineralne (wody-)
[napoje], napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, soki owocowe [napoje], napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe,
soki warzywne [napoje], bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
gazowane aromatyzowane herbatą, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje na bazie
coli, 43 pensjonaty, usługi pensjonatów, pensjonaty, domy gościnne,
biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], rezerwacja miejsc w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów,
przygotowywanie posiłków, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, usługi barów i restauracji, usługi barów piwnych, usługi
restauracji hotelowych, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, usługi w zakresie dostarczania napojów,
usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia
na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w za-
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kresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje,
usługi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach.

(111) 342087
(220) 2020 12 08
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) FOINT DARIUSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maximum Odszkodowan.pl
(540)

(210) 521956

(591) zielony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pomiędzy poszkodowanym
a ubezpieczycielem, a w szczególności pośrednictwo w likwidacji
szkód powypadkowych zarówno osobowych jak i majątkowych,
usługi pośrednictwa finansowego polegające na ocenie roszczeń
odszkodowawczych, usługi obliczania i oceny ryzyka i poniesionych
szkód, usługi obliczania poniesionych szkód, usługi prowadzenia
negocjacji z podmiotami odpowiedzialnymi za powstanie szkody,
usługi likwidacji szkody oraz dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa w zakresie ocen ryzyka i szacowania
poniesionych strat, usługi ubezpieczeniowe bezpośrednie i pośrednie-reasekuracyjne, jednorazowe, powtarzające się oraz kombinowane, w zakresie wypadków, chorób, casco pojazdów lądowych
i szynowych, przedmiotów w transporcie, szkód spowodowanych
żywiołami, szkód rzeczowych, odpowiedzialności cywilnej, kredytu
oraz strat finansowych, ochrony prawnej, usługi finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, administrowanie nieruchomościami,
pośrednictwo w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, wycena faktycznego rozmiaru odszkodowania, kontrola prawidłowości
i terminowości ubezpieczyciela, usługi powiernicze, usługi finansowe, usługi zarządzania finansami, pomocy, doradztwa, konsultacji,
informacji i badań w w/w dziedzinie .
(111) 342088
(220) 2020 12 09
(210) 521957
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) WIŚNIEWSKI JAROSŁAW, Raszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AGROPONICA
(510), (511) 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne i ogrodnicze, 39 transport, pakowanie, składowanie i magazynowanie produktów rolnych i ogrodniczych w postaci surowej i przetworzonej,
dostarczanie tych towarów na zlecenie, 42 usługi badawcze w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa, projektowanie techniczne w zakresie
rolnictwa i ogrodnictwa, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego dotyczącego rolnictwa i ogrodnictwa, 44 usługi
doradcze i informacyjne w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa, uprawa
roślin, usługi w zakresie rolnictwa.
(111) 342089
(220) 2020 12 09
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 11
(732) JÓŚK MARIA, Słupno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M J OLIMP USŁUGI POGRZEBOWE
(540)

(210) 521960

(591) czarny, niebieski, czerwony
(531) 13.01.01, 24.13.01, 26.11.01, 26.11.08, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 45 usługi pogrzebowe, usługi pogrzebowe towarzyszące
kremacji, prowadzenie ceremonii pogrzebowych.

(111) 342090
(220) 2020 12 09
(210) 521974
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) DECATHLON, Villeneuve-d’Ascq (FR)
(540) (znak słowny)
(540) Fishster
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do pobrania umożliwiające modyfikację wyglądu i przesyłanie zdjęć, oprogramowanie
do pobrania w dziedzinie platform reklamowych, marketingowych
i porównywarek cen, spersonalizowanych treści i komunikacji elektronicznej, publikacje elektroniczne, do pobrania, oprogramowanie
umożliwiające użytkownikom publikowanie pytań z opcjami odpowiedzi, oprogramowanie umożliwiające użytkownikom włączanie
się do dyskusji i umieszczanie komentarzy na temat sondaży, pytań
i odpowiedzi, oprogramowanie umożliwiające użytkownikom wyrażanie pochwał i pozytywnych opinii, oprogramowanie do tworzenia,
zarządzania i interakcji ze społecznością online, oprogramowanie
do tworzenia, edycji, ładowania, pobierania, uzyskania dostępu,
przeglądania, publikowania, wyświetlania, oznaczania, blogowania,
transmisji strumieniowej, linkowania, dodawania adnotacji, wyrażania opinii, komentowania, osadzania, przesyłania i udostępniania lub
w inny sposób dostarczania mediów elektronicznych lub informacji
za pośrednictwem komputera i sieci komunikacyjnych, oprogramowanie do gromadzenia, edycji, organizowania, modyfikowania, przesyłania, przechowywania i udostępniania danych i informacji, oprogramowanie do wysyłania i odbierania elektronicznych alertów,
powiadomień i przypomnień, oprogramowanie do komunikacji zdalnej, oprogramowanie do wysyłania i odbierania elektronicznych wiadomości, grafiki, obrazów, treści audio i audiowizualnych za pośrednictwem Internetu i sieci komunikacyjnych, oprogramowanie
w zakresie do pobrania w zakresie map łowisk i informacji o łowiskach, 18 torby i worki, torby transportowe wykonane ze skóry lub
imitacji skóry, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy dla wędkarzy, 28
sprzęt wędkarski, przybory wędkarskie, koszyki wędkarskie [pułapki], torby na sprzęt wędkarski, przynęty wędkarskie, artykuły wędkarskie, 35 usługi zarządzania działalnością gospodarczą związane
z handlem elektronicznym, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
udostępnianie rynku online dla kupujących i sprzedających towary
i usługi, udostępnianie przeszukiwalnej bazy danych online prezentującej możliwości zatrudnienia, promocja towarów i usług osób
trzecich, usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, wynajem przestrzeni reklamowej, usługi marketingowe za pośrednictwem poczty
elektronicznej, usługi marketingowe online, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością
gospodarczą, analizy, badania i informacje biznesowe, usługi zarządzania relacjami z klientami, usługi badań rynkowych, usługi rozliczeniowe, usługi promocyjne, reklamowe i marketingowe, organizowanie subskrypcji publikacji online dla osób trzecich, organizowanie
i prowadzenie imprez handlowych i wystaw handlowych, przetwarzanie danych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji związanych z działalnością gospodarczą, także przez Internet, sieć kablową
lub inne formy transferu danych, 38 usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych, wiadomości, grafiki, fotografii, obrazów, treści audio, wideo oraz informacji, udostępnianie
pokojów rozmów, usług natychmiastowego przesyłania wiadomości
elektronicznych oraz elektronicznych tablic ogłoszeniowych, usługi
w zakresie transmisji audio, tekstu i wideo za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacyjnych, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do komputerowych, elektronicznych i internetowych baz danych, udostępnianie forów online do komunikacji na tematy ogólnego zainteresowania, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnych sieci
komputerowych, wynajem czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, strumieniowe przesyłanie danych, transmisja plików
cyfrowych, elektroniczna transmisja elektronicznych mediów, danych, wiadomości, grafiki, obrazów, audio, wideo i informacji, usługi
pokojów rozmów dla sieci społecznościowych, udostępnianie pokojów rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych online, zapewnianie dostępu do komputerowych, elektronicznych i internetowych
baz danych w dziedzinie sieci społecznościowych, usługi nadawcze
za pośrednictwem sieci komputerowych lub innych sieci komunika-

Nr 24/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

cyjnych, mianowicie ładowanie, publikowanie, wyświetlanie, oznaczanie oraz elektroniczna transmisja danych, informacji, wiadomości,
grafiki i obrazów, usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości
elektronicznych, zapewnianie dostępu do blogów, udzielanie informacji o wyprawach wędkarskich organizowanych przez osoby trzecie, 41 udostępnianie map łowisk online i nie do pobrania, udostępnianie spisów i wykazów łowisk online i nie do pobrania, publikowanie
kalendarzy połowowych, organizowanie sportowych zawodów wędkarskich, udostępnianie informacji o organizowaniu przez osoby
trzecie grup na wyjazdy wędkarskie, 42 hosting blogów on-line, projektowanie i rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego,
tworzenie oprogramowania dla platform handlu elektronicznego,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], elektroniczne przechowywanie
danych, elektroniczne przechowywanie zdjęć, aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługi dostawców usług aplikacyjnych
(ASP), mianowicie hosting aplikacji oprogramowania osób trzecich,
interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i udostępnianie własnych treści i obrazów online, Hosting
obiektów internetowych online dla osób trzecich, hosting witryny
internetowej umożliwiającej użytkownikom załadowanie zdjęć, usługi komputerowe, mianowicie hosting interaktywnej strony internetowej wyposażonej w technologię umożliwiającą użytkownikom zarządzanie swoimi kontami fotograficznymi online i kontami
w serwisach społecznościowych, udostępnianie oprogramowania
online umożliwiającego modyfikację wyglądu i przesyłanie zdjęć,
usługi udostępniania plików, mianowicie hosting strony internetowej wyposażonej w technologię umożliwiającą użytkownikom załadowanie oraz pobranie plików elektronicznych, hosting obiektów
internetowych online dla osób trzecich w celu zarządzania i dzielenia
się treściami online, przechowywanie danych online, usługi komputerowe, mianowicie tworzenie wirtualnych społeczności dla zarejestrowanych użytkowników w celu uczestniczenia w dyskusjach i angażowania się w tworzenie sieci kontaktów towarzyskich,
biznesowych i społecznościowych związanych z wędkarstwem, usługi sieci komputerowej, udostępnianie interaktywnych obiektów online wyposażonych w technologię umożliwiającą użytkownikom zarządzanie obrazami, zdjęciami, tekstem, grafiką, treściami
audiowizualnymi, wideo, danymi i osobistymi kontami w sieciach
społecznościowych, udostępnianie obiektów online umożliwiających użytkownikom załadowanie, modyfikowanie i udostępnianie
audio, wideo, fotografii, tekstu, grafiki i danych, usługi dostawcy
usług aplikacyjnych [ASP], usługi dostawcy usług aplikacyjnych (ASP)
obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające edycję,
załadowanie, pobranie, uzyskanie dostępu, przeglądanie, publikowanie, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie, transmisję strumieniową, linkowanie, dodawanie adnotacji, wyrażanie opinii, komentowanie, osadzanie, przesyłanie i udostępnianie lub w inny sposób
dostarczanie treści audio i wideo, fotografii, tekstu, grafiki i danych,
usługi dostawcy usług aplikacyjnych (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające połączenia głosowe, rozmowy
telefoniczne, połączenia wideo, wiadomości tekstowe, wiadomości
elektroniczne, wiadomości błyskawiczne i usługi sieci społecznościowych online realizowane za pomocą techniki przesyłania dźwięków mowy poprzez sieci wykorzystujące protokół IP (VOIP), usługi
dostawcy usług aplikacyjnych (ASP), mianowicie dostarczanie, hosting, zarządzanie, opracowywanie i utrzymywanie aplikacji, oprogramowania, witryn internetowych i baz danych w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej, mobilnego dostępu do informacji
i zdalnego zarządzania danymi w celu bezprzewodowego dostarczania treści do komputerów podręcznych, laptopów i przenośnych
urządzeń elektronicznych, usługi komputerowe, mianowicie hosting
obiektów elektronicznych w postaci stron internetowych, aplikacji
mobilnych i innych podobnych platform komunikacyjnych na rzecz
osób trzecich w celu organizowania i prowadzenia spotkań, wydarzeń i dyskusji interaktywnych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi dostawcy usług aplikacji (ASP), mianowicie hosting programów komputerowych osób trzecich, usługi dostawcy usług
aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, publikowanie, wyświetlanie, blogowanie, linkowanie, udostępnianie lub
w inny sposób dostarczanie elektronicznych mediów lub informacji
poprzez sieci komunikacyjne, udostępnianie informacji technicznych z przeszukiwalnych kartotek i baz danych zawierających informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, informacje graficzne i audiowizualne, w sieciach komputerowych
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i komunikacyjnych, udostępnianie oprogramowania umożliwiającego użytkownikom publikowanie pytań z opcjami odpowiedzi, usługi
komputerowe w postaci spersonalizowanych kont elektronicznych
obejmujących informacje zdefiniowane lub określone przez użytkownika, profile osobiste, audio, wideo, fotografie, tekst, grafikę
i dane, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, usługi w zakresie oprogramowania jako
usługi (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania i odbierania elektronicznych wiadomości, powiadomień i alertów, oprogramowanie do przesyłania wiadomości elektronicznych, udostępnianie obiektów online obejmujących oprogramowanie do wysyłania
i odbierania wiadomości elektronicznych, wiadomości błyskawicznych, elektronicznych alertów i przypomnień, zdjęć, obrazów, grafiki,
danych, audio, wideo i treści audiowizualnych za pośrednictwem Internetu i sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie uwierzytelniania
dokonywanych przez użytkowników elektronicznych transferów
funduszy, transakcji z wykorzystaniem kart kredytowych i debetowych a także czeków elektronicznych poprzez globalną sieć komputerową, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
wszystkich wyżej wymienionych.

(111) 342091
(220) 2020 12 09
(210) 521983
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
SKRÓT: ZT KRUSZWICA S.A., Kruszwica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGE PAJDA
(540)

(591) biały, zielony
(531) 09.01.07, 09.01.10, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 29 pasztety warzywne, pasty warzywne, hummus, pasty
do kromek zawierające tłuszcz, pasty do smarowania na bazie warzyw,
pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych, margaryna, pasty na bazie orzechów, tapenady (pasty z oliwek, kaparów i oliwy), buliony,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie owoców, gotowe dania warzywne, pasztety mięsne, 30 pasty
czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pikantne
sosy, czatnej i pasty, kasze, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski
na bazie muesli, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski
wieloziarniste, przekąski z pieczywa chrupkiego, gotowe dania z ryżu,
dania gotowe i wytrawne przekąski.
(111) 342092
(220) 2020 12 09
(210) 521993
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) KOŚCIELNIAK JANUSZ ZAKŁADY METALOWE SZUKONAJ,
Świebodzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORMET-METAL
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, 11 akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych.
(111) 342093
(220) 2020 12 09
(210) 521998
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 11
(732) APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) apipay
(540)

(591) szary, różowy, fioletowy
(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektroniczne terminale płatnicze, oprogramowanie,
oprogramowanie finansowe, oprogramowanie do obsługi płatności, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, akceptacja płatności kartą za pośrednictwem terminali płatniczych, 42 oprogramowanie jako usługa
[SaaS], oprogramowanie finansowe jako usługa [SaaS], oprogramowanie do obsługi płatności jako usługa [SaaS].
(111) 342094
(220) 2020 12 10
(210) 522008
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) POLSKA GRUPA OCHRONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA GRUPA OCHRONY
(540)

(531) 24.01.09, 26.04.02, 26.04.12, 26.04.15, 27.05.01
(510), (511) 45 ochrona osobista, ochrona obiektów i sprzętu, usługi
ochrony w celu zabezpieczenia mienia, usługi bezpieczeństwa dla
ochrony mienia i osób, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia
i osób, usługi w zakresie ochrony osobistej, usługi bezpieczeństwa
w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony osób, usługi bezpieczeństwa
w zakresie ochrony osób, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
fizycznego, monitorowanie alarmów przeciwpożarowych, ocena
ryzyka w zakresie ochrony, usługi monitoringu, monitoring w obiegu zamkniętym, ocena bezpieczeństwa, śledzenie skradzionych
przedmiotów, służby bezpieczeństwa podczas imprez publicznych,
tropienie kradzionych pojazdów, usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, usługi w zakresie monitorowania
alarmów.
(111) 342095
(220) 2020 12 10
(210) 522012
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) SZYMAŃSKI KRZYSZTOF, RUSEK PAWEŁ SOLARX SPÓŁKA
CYWILNA, Busko-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SolarX FOTOWOLTAIKA-DARMOWY PRĄD
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 01.15.09, 07.15.26, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 342096
(220) 2021 01 18
(210) 523270
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 15
(732) CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V
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(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.05.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe, programy systemów komputerowych, komputerowe programy operacyjne, oprogramowania
komputerowe, programy komputerowe nagrane, 42 Projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, chmura
obliczeniowa, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania.
(111) 342097
(220) 2020 12 10
(210) 522013
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) SHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHOME.CLOUD
(540)

(591) niebieski
(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.04, 26.11.03, 26.11.25, 26.01.01,
07.01.25
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 42 usługi
w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania, usługi naukowe i technologiczne.
(111) 342098
(220) 2020 12 10
(210) 522018
(151) 2021 05 06
(441) 2021 01 18
(732) BARCZYK-MATKOWSKA KATARZYNA KATARZYNA MARIA
BARCZYK-MATKOWSKA, Stradomia Wierzchnia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lady Pasztet
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, publikacja treści reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, usługi
współpracy z blogerami, informacje i opinie ekspertów dotyczące
firm i przedsiębiorstw, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
usługi związane z publiczną prezentacją produktów, prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie technik
sprzedaży i programów sprzedaży, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,

Nr 24/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

tworzenie [opracowywanie] podcastów, usługi publikacji, publikowanie recenzji, udostępnianie publikacji on-line, rozrywka on-line,
organizacja webinariów, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych,
przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.

(111) 342099
(220) 2020 12 10
(210) 522020
(151) 2021 05 25
(441) 2021 01 25
(732) BARCZYK-MATKOWSKA KATARZYNA KATARZYNA MARIA
BARCZYK-MATKOWSKA, Stradomia Wierzchnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LADY PASZTET
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 02.03.01, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, publikacja treści reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, usługi
współpracy z blogerami, informacje i opinie ekspertów dotyczące
firm i przedsiębiorstw, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
usługi związane z publiczną prezentacją produktów, prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie technik
sprzedaży i programów sprzedaży, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
tworzenie [opracowywanie] podcastów, usługi publikacji, publikowanie recenzji, udostępnianie publikacji on-line, rozrywka on-line,
organizacja webinariów, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych,
przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.
(111) 342100
(220) 2020 12 10
(210) 522022
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) EURONOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konojady (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tour du Logis
(510), (511) 33 cydr, wino, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce.
(111) 342101
(220) 2020 12 09
(210) 522023
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) ASM SALES FORCE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DataSense PLATFORM
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 26.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie informatyczne, a w szczególności oprogramowanie służące dostępowi do sieci informatycznych,
na przykład do sieci Internet, oprogramowanie usług w sieci informatycznej, oprogramowanie wspierające usługi informatyczne,
oprogramowanie do szkolenia i konsultingu informatycznego, 16
wydawnictwa dotyczące oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, dokumentacje i inne materiały drukowane zawierające informacje z dziedziny oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
38 wymiana informacji-usługi w sieci informatycznej, w szczególności w sieci Internet, 41 usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, konsultacje on-line w dziedzinie komputerów, oprogramowania komputerowego, systemów komputerowych, działalności przedsiębiorstw,
zarządzania przedsiębiorstwami i rachunkowości, usługi edukacyjne
i szkoleniowe, prowadzenie zajęć i seminariów w dziedzinie komputerów, oprogramowania komputerowego, systemów komputerowych, działalności przedsiębiorstw, zarządzania przedsiębiorstwami
i rachunkowości, 42 usługi komputerowe, dostarczanie informacji
na różne tematy za pośrednictwem Internetu.
(111) 342102
(220) 2020 12 10
(210) 522026
(151) 2021 05 27
(441) 2021 02 08
(732) MLECZARNIA TUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mleczarnia Turek
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 29 mleko, sery i produkty nabiałowe, jadalne oleje i tłuszcze, śmietana, masło.
(111) 342103
(220) 2020 12 09
(210) 522030
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) OXYGENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Atmoshell
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do filtrowania, przemysłowe maszyny do filtrowania powietrza, pompy wysokociśnieniowe do mycia urządzeń
i instalacji, filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, filtry powietrza do celów mechanicznych, wkłady do maszyn filtrujących,
9 instalacje elektryczne, elektryczne instalacje sterujące, Instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie serwerów, oprogramowanie telekomunikacyjne, komputerowe oprogramowanie układowe, wbudowane oprogramowanie operacyjne, oprogramowanie do sterowania
procesami, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem,
mobilne aplikacje, przyrządy pomiarowe, urządzenia mierzące,
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, kontrolery i regulatory,
urządzenia i instrumenty pomiarowe, przyrządy nawigacyjne, oprogramowanie do inżynierii elektrycznej, przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
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przenośnych, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie do pobrania, 11 instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia do uzdatniania powietrza, oczyszczacze powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry powietrza do użytku jako
odpylacze w procesach przemysłowych, oczyszczacze powietrza,
aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, filtry powietrza,
filtry do oczyszczania powietrza, filtry powietrza do użytku domowego, filtry powietrza do użytku przemysłowego, instalacje filtrujące
powietrze, urządzenia oczyszczające powietrze, elektryczne urządzenia kontrolne, urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, utleniacze termiczne do kontroli przemysłowego zanieczyszczenia powietrza, utleniacze katalityczne do kontroli przemysłowego zanieczyszczenia powietrza, 35 reklama, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe i analiza badań rynkowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, informacja handlowa, kampanie marketingowe, marketing
bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing handlowy, marketing
internetowy, marketing ukierunkowany, organizacja i prowadzenie
prezentacji produktów, prezentacje towarów i usług, prezentowanie
towarów w mediach w celach sprzedaży detalicznej.

(111) 342104
(220) 2020 12 09
(210) 522031
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Premium Distillers
(540)

(591) biały, brązowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole destylowane, pitne alkohole wysokoprocentowe, alkohole wysokoprocentowe [napoje], napoje alkoholowe
wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe],
smakowe napoje alkoholowe tonizujące, wina, białe wino, czerwone
wino, wina grzane, wina o obniżonej zawartości alkoholu, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe koktajle owocowe,
aperitify, brandy, cydr, destylowane napoje, dżin, gazowane napoje
alkoholowe, z wyjątkiem piwa, gotowe koktajle alkoholowe, koktajle,
likiery, miód pitny, nalewki gorzkie, napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, napoje energetyczne zawierające alkohol, rum, whisky, wermut, wódka, 35 usługi handlu detalicznego związane z napojami
alkoholowymi, zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów,
usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami bezalkoholowymi, dystrybucja ulotek reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja broszur
reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja
materiałów reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja materiałów
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promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek,
zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], organizowanie usług wynikających
z umów z osobami trzecimi [handel], handel (zarządzanie w zakresie
zamówień), promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie sprzedaży przy
użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, negocjowanie
umowy kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w kontaktach
na kupno i sprzedaż towarów, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 39 dostawa alkoholi wysokoprocentowych, usługi dystrybucyjne dotyczące napojów, takich jak napoje
alkoholowe, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dystrybucja
[transport] towarów drogą powietrzną, dystrybucja [transport] towarów drogą morską, dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży
detalicznej.

(111) 342105
(220) 2020 12 09
(210) 522033
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DELIKATESY u Fukiera
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 02.03.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 29 ajvar [pasta warzywna], bita śmietana, bulion, dżemy, kapusta kwaszona, kompot, korniszony, masło, owoce konserwowane w alkoholu, owocowe [sałatki], sok pomidorowy do celów
kulinarnych, smalec, warzywne [sałatki], zupy, zupy jarzynowe [przetwory], 30 biszkopty, bułki, chałwy, chleb, ciasta, ciasta mączne, ciasta na ciastka, ciasto na ciastka, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze,
czekolad, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, galaretki owocowe
[słodycze], gofry, napoje na bazie herbata, herbata mrożona, herbata, kakao, wyroby z kakao, kanapki, karmelki [cukierki], kawa, kawa
nie palona, kluski, lody spożywcze, lukier do ciast, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, ciasta mączne, miód, musy czekoladowe,
musy deserowe, musy owocowe [sosy], naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, orzechy w czekoladzie, paszteciki, piel mieni, piernik, pierożki ravioli, placki, sosy z pomidorów,
pralinki, puddingi, tarty (z owocami), wyroby cukiernicze, wyroby
czekoladowe do dekoracji ciast, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, pensjonaty
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje,
restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
rezerwacje miejsc w hotelach, restauracje samoobsługowe, stołówki,
wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie urządzeń do gotowania, bary
szybkiej obsługi [snak-bary], biura [agencje], zakwaterowania [hotele, pensjonaty, hotele, kafeterie [bufety], kawiarnie, motele.
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(111) 342106
(220) 2020 12 09
(210) 522034
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magda Gessler DELIKATESY u Fukiera
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 02.03.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 29 ajvar [pasta warzywna], bita śmietana, bulion, dżemy, kapusta kwaszona, kompot, korniszony, masło, owoce konserwowane w alkoholu, owocowe [sałatki], sok pomidorowy do celów
kulinarnych, smalec, warzywne [sałatki], zupy, zupy jarzynowe [przetwory], 30 biszkopty, bułki, chałwy, chleb, ciasta, ciasta mączne, ciasta na ciastka, ciasto na ciastka, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze,
czekolad, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, galaretki owocowe
[słodycze], gofry, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbata, kakao, wyroby z kakao, kanapki, karmelki [cukierki], kawa, kawa
nie palona, kluski, lody spożywcze, lukier do ciast, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, ciasta mączne, miód, musy czekoladowe,
musy deserowe, musy owocowe [sosy], naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, orzechy w czekoladzie, paszteciki, piel mieni, piernik, pierożki ravioli, placki, sosy z pomidorów,
pralinki, puddingi, tarty (z owocami), wyroby cukiernicze, wyroby
czekoladowe do dekoracji ciast, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, pensjonaty
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje,
restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
rezerwacje miejsc w hotelach, restauracje samoobsługowe, stołówki,
wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie urządzeń do gotowania, bary
szybkiej obsługi [snak-bary], biura [agencje], zakwaterowania [hotele, pensjonaty, hotele, kafeterie [bufety], kawiarnie, motele.
(111) 342107
(220) 2020 12 10
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) DŁUGOKĘCKI MICHAŁ, Komorowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMEDIA
(540)

(210) 522036

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 26.03.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, reklama i marketing, usługi marketingowe,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy graficznej, 41
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, usługi fotografów, montaż filmów, montaż filmów fotograficznych, edycja zdjęć, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne
niż do celów reklamowych, nauczanie i szkolenia, usługi studiów

29

filmowych, 42 usługi graficzne, usługi projektowania graficznego
wspomaganego komputerowo, usługi ilustrowania graficznego
na rzecz osób trzecich.

(111) 342108
(220) 2020 12 10
(210) 522037
(151) 2021 05 27
(441) 2021 02 08
(732) GRUBY BENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BENBURGER
(510), (511) 29 hamburgery, hamburgery z kurczaka, hamburgery
z indyka, niegotowane płaskie kotleciki hamburgerowe, befsztyk
z siekanej wołowiny-hamburger, burgery, burgery warzywne, burgery mięsne, burgery sojowe, burgery z indyka, burgery z tofu, produkty mięsne w formie burgerów, kawałki kurczaka, frytki ziemniaczane,
frytki, smażone ziemniaki-placki ziemniaczane, sałatki warzywne,
mleko i produkty mleczne, koktajle mleczne, koktajle na bazie mleka,
krążki z cebuli, przetworzone jabłka, polewy z bitej śmietany, galaretki, dżemy, jaja, bekon, produkty serowarskie, pikle, przetworzone
cebule, posiłki gotowe składające się głównie z mięsa, ryb i drobiu,
składniki do przygotowywania posiłków, mianowicie wołowina,
kurczak i kotlety rybne, wszystkie wyżej wymienione sprzedawane w restauracjach do spożycia na miejscu lub na wynos, 30 lody,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, rurki waflowe-ciastka, biszkopty, ciasta, wyroby cukiernicze, posiłki gotowe, musztarda,
keczup, majonez, sosy sałatkowe, hamburgery w bułkach, kanapki
z rybą, kanapki zawierające kurczaka, kanapki z kotletem wegetariańskim, kanapki śniadaniowe, kanapki na gorąco, burrito, kanapki,
kanapki z hamburgerem, hamburgery gotowane i w bułkach, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski na bazie tortilli, kanapki tostowe opiekane, naleśniki, quiche-tarty, tortille, tarty
solone, tosty francuskie, wszystkie wyżej wymienione sprzedawane
w restauracjach do spożycia na miejscu lub na wynos, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem-catering, bary, bary szybkiej obsługi-snack-bary, oferowanie żywności
i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
posiłków i napojów, prowadzenie lokali gastronomicznych, restauracje samoobsługowe, snack-bary, świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych,
usługi barowe, usługi kateringowe, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie przygotowywania posiłków, usługi snack-barów, kawiarnie, kafeterie, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, kafeterie-bufety,
lodziarnie, pizzerie, puby, restauracje serwujące delikatesy, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, gastronomia mobilna,
organizacja przyjęć weselnych-miejsca, organizacja przyjęć weselnych w zakresie żywności i napojów, katering obejmujący żywność
i napoje na przyjęcia koktajlowe.
(111) 342109
(220) 2021 01 14
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) MIKULSKI LESZEK, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNAWEZA
(540)

(210) 523139

(591) żółty, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 06.01.02, 06.01.04, 03.07.01, 03.07.02,
03.07.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16

30
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(510), (511) 35 promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, usługi agencji
w zakresie promowania osobistości świata sportu, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z zawodami sportowymi, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia
ich towarów i usług z działalnością sportową, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, produkcja
nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków
wideo i nagrań audiowizualnych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów na reklamy, usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami
diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z herbatą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z batonami czekoladowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z batonami czekoladowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami gazowanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami gazowanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wodą
mineralną, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wodą mineralną,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami dla sportowców
zawierającymi elektrolity, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami dla sportowców zawierającymi elektrolity, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z aromatyzowanymi napojami gazowanymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z aromatyzowanymi napojami
gazowanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bezalkoholowymi gazowanymi napojami na bazie soków owocowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z bezalkoholowymi gazowanymi
napojami na bazie soków owocowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z mrożonymi napojami gazowanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z mrożonymi napojami gazowanymi, 36 organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], organizacja zbiórek charytatywnych, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji
charytatywnych, świadczenie usług charytatywnych w zakresie zbierania funduszy dotyczących równoważenia emisji dwutlenku węgla,
gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele biznesowe, organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy
na cele charytatywne, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy
na cele charytatywne, organizowanie zbierania funduszy, organizowanie zbiórek finansowych, pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne,
41 organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zawodów i imprez sportowych, szkolenia zawodników sportowych, organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, edukacja,
produkcja imprez sportowych, doradztwo zawodowe i coaching,
organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, organizowanie szkoleń biznesowych, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkolenia
personelu, trening osobisty [szkolenie], zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie
seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych,
doradztwo w zakresie szkoleń, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, przygotowanie prezentacji
do celów szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, kursy szkoleniowe w zakresie
rozwoju osobistego, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat
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zarządzania biznesowego, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, kursy
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie
zarządzania, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami
zarządzania, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi
edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, szkolenia
w zakresie technik komunikacyjnych, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące audytu, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach,
produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych podczas
seminariów z zakresu zarządzania, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, coaching w zakresie
życia osobistego [life coaching], szkolenia sportowe, sport i fitness,
obozy sportowe, zajęcia sportowe, wynajem sprzętu sportowego
i obiektów sportowych, edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne
dotyczące sportu, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zajęcia
sportowe i kulturalne, usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(111) 342110
(220) 2020 12 10
(151) 2021 05 06
(441) 2021 01 11
(732) SULINSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sulinsky KLIMATYZACJA WENTYLACJA
(540)

(210) 522044

(591) ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 11 systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
(111) 342111
(220) 2020 12 11
(210) 522056
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) FELSZTUKIER ADAM FUSIO.PRO, Szczecin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 24.15.11, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne instalacje do wideomonitoringu, elektryczne instalacje do kontroli dostępu, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne instalacje sterujące, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, instalacje do komunikacji elektronicznej, instalacje do kontroli przepływu [elektryczne], instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektrycznego okablowania, instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne],
alarmy zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż do pojazdów], alarmy zapobiegające kradzieży [inne niż do pojazdów], alarmy zdalnie
sterowane [inne niż przeciwwłamaniowe do pojazdów], centralne
jednostki alarmowe, czujki do alarmów, dzwonki alarmowe, czujniki
alarmowe do pralek, czujniki alarmowe do lodówek, elektroniczne
alarmy antywłamaniowe, dzwonki alarmowe elektryczne, elektro-
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niczne osobiste urządzenia alarmowe, elektryczne alarmy dymu,
elektryczne alarmy pożarowe, elektryczne i elektroniczne alarmy antywłamaniowe, elektryczne urządzenia alarmowe zabezpieczające
przed kradzieżą [inne niż do pojazdów], flary alarmowe, elektryczne
urządzenia alarmowe, gwizdki alarmowe, instalacje alarmowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], oprogramowanie do automatyki domowej, systemy automatyki domowej,
urządzenia elektroniczne do monitoringu, urządzenia do monitoringu wizualnego, teleskopowe urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, sprzęt do nieinwazyjnego monitoringu obciążenia
urządzeń [NIALM], satelitarne urządzenia do monitoringu obiektów
śledzonych, optyczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, oprogramowanie do uczenia maszynowego do monitoringu,
oprogramowanie do sztucznej inteligencji do monitoringu, oprogramowanie do monitoringu środowiska, kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, urządzenia do diagnozowania
instalacji elektrycznych, bezprzewodowe elektroniczne dzwonki
do drzwi, cyfrowe zamki do drzwi, czujniki wykrywające otwieranie
i zamykanie drzwi, elektroniczne dzwonki do drzwi z kamerą, elektroniczne dzwonki do drzwi, elektroniczne systemy kontroli dostępu
do drzwi ryglowanych, elektroniczne zamki do drzwi, elektryczne
dzwonki do drzwi, elektryczne zamki do drzwi, inteligentne zamki
do drzwi, judasze [wzierniki] do drzwi, mechanizmy centralnego zamykania drzwi, optyczne szkiełka do podglądu [judasze] do drzwi,
przezierniki do drzwi [wzierniki], urządzenia do sterowania zamkami drzwiowymi drogą radiową, urządzenia zdalnie sterowane
do otwierania i zamykania drzwi pojazdów, urządzenia zdalnie sterowane do otwierania i zamykania drzwi, wizjery do drzwi [judasze],
wizjery powiększające do drzwi, zamki do drzwi na odcisk palca,
elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, elektroniczne systemy
wejściowe, elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domowej, elektroniczne tablice wskaźnikowe, domofony falowodowe,
wideodomofony, urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące
i kontrolujące, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, 37 usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, instalacja alarmów, instalacja,
konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, instalowanie
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych,
usługi w zakresie instalowania alarmów, konserwacja alarmowych
instalacji przeciwpożarowych, serwis urządzeń elektronicznych, naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa
i konserwacja elektronicznych paneli wyświetlających, instalowanie
sieci łączności elektronicznej, instalowanie połączeń elektronicznych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej, instalacja sprzętu i wyposażenia do konferencji elektronicznych, instalacja sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w samochodach, usługi doradcze
w zakresie instalacji komputerów, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, usługi doradcze związane
z instalacją urządzeń oświetleniowych, usługi doradcze związane
z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych.

(111) 342112
(220) 2020 12 11
(210) 522057
(151) 2021 05 24
(441) 2021 01 25
(732) ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Podgrodzie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROMET CHART
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 12 części konstrukcyjne do motocykli, motocykle, motocykle motocrossowe, motorowery, skutery [pojazdy].

(111) 342113
(220) 2020 12 11
(210) 522059
(151) 2021 05 25
(441) 2021 01 25
(732) LITUS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) li litus invest
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów, 42 usługi projektowania, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.
(111) 342114
(220) 2020 12 10
(151) 2021 05 25
(441) 2021 01 25
(732) PIRGA MARIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4ROBOTICS
(540)

(210) 522062

(531) 26.04.22, 27.07.21, 27.05.01
(510), (511) 7 zamiatarki elektryczne, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], odkurzacze elektryczne do celów domowych,
elektryczne roboty do czyszczenia do celów domowych, odkurzacze
roboty, elektryczne urządzenia do czyszczenia na mokro do celów
gospodarstwa domowego, elektryczne urządzenia do mycia szyb,
elektryczne maszyny do czyszczenia podłóg do celów domowych,
szczotki do odkurzaczy, elektryczne odkurzacze ręczne w tym odkurzacze wodne, urządzenia do czyszczenia na mokro i na sucho,
elektryczne urządzenia do czyszczenia na mokro i na sucho, roboty sprzątające, maszyny do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], maszyny
do czyszczenia podłóg, odkurzacze do odsysania płynów, maszyny
do czyszczenia przemysłowego, pojazdy czyszczące bez operatora, urządzenia do czyszczenia parowego, automatyczne maszyny
do czyszczenia, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg,
wielofunkcyjne urządzenia do czyszczenia parowego, odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze elektryczne
i ich części, 11 szybkowary elektryczne, urządzenia i przyrządy do gotowania, elektryczne naczynia do gotowania, urządzenia i maszyny
do oczyszczania powietrza, urządzenia klimatyzujące, wentylatory
[części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wentylatory wytwarzające mgłę wodną, 12 pojazdy
zdalnie sterowane inne niż zabawki, drony, rowery elektryczne, pojazdy elektryczne, pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, rowery,
hulajnogi (pojazdy), 35 reklama, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do kompu-
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terowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, badania dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, sprzedaż detaliczna i hurtowa w tym sprzedaż online
takich produktów jak: zamiatarki elektryczne, maszyny i urządzenia
do czyszczenia [elektryczne], odkurzacze elektryczne do celów domowych, elektryczne roboty do czyszczenia do celów domowych,
odkurzacze roboty, elektryczne urządzenia do czyszczenia na mokro
do celów gospodarstwa domowego, elektryczne urządzenia do mycia szyb, elektryczne maszyny do czyszczenia podłóg do celów domowych, szczotki do odkurzaczy, elektryczne odkurzacze ręczne
w tym odkurzacze wodne, urządzenia do czyszczenia na mokro
i na sucho, elektryczne urządzenia do czyszczenia na mokro i na sucho, roboty sprzątające, maszyny do czyszczenia przemysłowego
[odkurzacze], maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki],
maszyny do czyszczenia podłóg, odkurzacze do odsysania płynów,
maszyny do czyszczenia przemysłowego, pojazdy czyszczące bez
operatora, urządzenia do czyszczenia parowego, automatyczne maszyny do czyszczenia, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg, wielofunkcyjne urządzenia do czyszczenia parowego, odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze elektryczne
i ich części, szybkowary elektryczne, urządzenia i przyrządy do gotowania, elektryczne naczynia do gotowania, urządzenia i maszyny
do oczyszczania powietrza, urządzenia klimatyzujące, wentylatory
[części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wentylatory wytwarzające mgłę wodną, pojazdy
zdalnie sterowane inne niż zabawki, drony, rowery elektryczne, pojazdy elektryczne, pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, rowery,
hulajnogi (pojazdy).

(111) 342115
(220) 2020 12 10
(151) 2021 05 25
(441) 2021 01 25
(732) PIRGA MARIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4LOAD
(540)

(210) 522063

(531) 26.04.22, 27.07.21, 27.05.01
(510), (511) 39 transport, logistyka transportu, spedycja, usługi kierowców, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], pakowanie towarów,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, przewożenie ładunków, składowanie towarów, rozładunek towarów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych,
fracht, fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, holowanie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, pilotowanie, usługi nawigacji transportowej, udzielanie
wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, rezerwacja transportu, wypożyczanie pojazdów, wypożyczenie samochodów.
(111) 342116
(220) 2020 12 10
(151) 2021 05 25
(441) 2021 01 25
(732) PIRGA MARIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4VISION
(540)

(210) 522064

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.07.21
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
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badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania biznesowe,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, reklama, usługi marketingowe, usługi lobbingu
handlowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów handlowych, promowanie towarów i usług w formie
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, agencje informacji
handlowej, analizy kosztów, wypożyczanie maszyn i urządzeń dla
biura, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, projektowanie jako pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, zarządzanie w działalności
handlowej, sortowanie danych w bazach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sprzedaż: kamer, kamkorderów, magnetowidów, monitorów, statywów, teleprompterów, intercomów,
mikrofonów, oświetlenia żarowego, oświetlenia wyładowczego,
sprzedaż sprzętu do obróbki dźwięku, grafiki, efektów specjalnych,
sprzedaż konsoli dźwięku, mikserów obrazów, urządzeń kontroli
obrazów, wektoroskopów, rekorderów i playerów emisyjnych, skanerów filmowych, naświetlarek, stacji edycyjnych, kompozycyjnych,
korekcyjnych, obiektywów, filtrów optycznych, ładowarek, akumulatorów, stabilizatorów, statywów, reflektorów, adapterów, monitorów
nakamerowych, nośników pamięci (dysków, rekorderów, kart pamięci, kaset), filtrów (kołowych, prostokątnych), mikrofonów, słuchawek,
kabli, przewodów, pokrowców, walizek, kranów kamerowych, toreb,
37 przeglądy i naprawy obiektywów, naprawy kamkorderów, kamer,
magnetowidów, mikserów, monitorów, statywów, głowic, reflektorów, naświetlaczy, oświetlenia typu LED, serwis balastów, pasów bateryjnych, ładowarek.

(111) 342117
(220) 2020 12 11
(210) 522065
(151) 2021 05 25
(441) 2021 01 25
(732) LITUS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Litus Invest
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów, 42 usługi projektowania, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.
(111) 342118
(220) 2020 12 11
(210) 522074
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) HI CAMP P.G. GOŁDA K. KORZENIEWSKA SPÓŁKA JAWNA,
Bieniewo-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hi Camp
(510), (511) 12 kampery.
(111) 342119
(220) 2020 12 10
(210) 522077
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) KRZYSZTAŁOWSKA MAGDALENA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THERMODIETA
(540)

(591) czarny, biały, zielony, czerwony
(531) 05.07.21, 05.07.22, 05.07.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
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(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt, dietetyczna żywność do celów leczniczych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi medyczne i w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt.

(111) 342120
(220) 2020 12 11
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) NINITCHUK ANNA NINICO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NINIco
(540)

(210) 522079

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria emaliowana,
ozdoby [biżuteria], sztuczna biżuteria, pierścionki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], kolczyki, broszki, broszki ozdobne, ozdobne szpilki
z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi,
ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, artykuły ozdobne [ozdóbki
lub biżuteria] do użytku osobistego, ozdoby z metali szlachetnych
[statuetki], pierścienie (ozdoby), wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, przyrządy chronologiczne, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z kamieni szlachetnych oraz biżuteria z imitacji metali szlachetnych i biżuteria z imitacji
kamieni szlachetnych, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], kasetki na biżuterię.
(111) 342121
(220) 2020 12 10
(210) 522084
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 25
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLEN w ruchu
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 03.07.01, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych, napojów, gotowych potraw, hot-dogów oraz prasy, 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, kawiarnie.
(111) 342122
(220) 2020 12 11
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) SZOLC ADAM, Zalesie Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZOLC Sport Academy & Store
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 23.01.05, 02.01.23, 29.01.12, 27.05.01

(210) 522090
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące
odzież, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, 41
wynajem sprzętu sportowego, wynajem sprzętu snowboardowego,
usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi trenerów osobistych, usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], zajęcia sportowe, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, organizowanie zajęć sportowych
i imprez sportowych, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, zajęcia
sportowe i rekreacyjne, organizowanie konkursów.

(111) 342123
(220) 2020 12 11
(210) 522097
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) INTERDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bieszkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INTER DOOR
(510), (511) 6 aluminiowe drzwi do mieszkań, aluminiowe drzwi
ogrodowe, drzwi aluminiowe, drobnica metalowa do drzwi,
dzwonki do drzwi nieelektryczne, drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, futryny do drzwi metalowe, drzwi i okna metalowe, drzwi
metalowe, drzwi metalowe do budynków, drzwi metalowe do garaży, drzwi metalowe do użytku wewnątrz pomieszczeń, drzwi
metalowe garażowe, metalowe obramowania drzwi ogrodowych,
urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, rolki, prowadnice
do drzwi przesuwnych, elementy drzwiowe metalowe, framugi
drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, ościeżnice drzwiowe
metalowe, harmonijkowe drzwi z metalu, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe drzwiczki dla zwierząt, metalowe drzwi składane, metalowe drzwi zwijane, metalowe drzwi
przesuwne, metalowe drzwi roletowe do celów bezpieczeństwa,
metalowe okucia do drzwi, metalowe obramowania drzwi, metalowe łańcuchy do drzwi, metalowe odbojniki drzwiowe, metalowe
drzwi przeciwpożarowe, metalowe drzwi pancerne, ognioodporne
drzwi metalowe, zewnętrzne drzwi metalowe, zawiasy metalowe
do drzwi, metalowe okna, metalowe okna dachowe, metalowe
okna podnoszone, metalowe progi, metalowe parapety okienne,
metalowe ramy okienne, metalowe ramy do drzwi, metalowe prowadnice do ram okiennych, okna aluminiowe, okiennice metalowe,
okna metalowe, okna ścienne z metalu, okna skrzynkowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia
metalowe do okien, ościeżnice metalowe, progi metalowe, profile
z metalu na drzwi, 19 drewniane ościeżnice drzwiowe, drzwi drewniane, drzwi do garaży (nie z metalu), drzwi harmonijkowe, niemetalowe, drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, drzwi niemetalowe, drzwi lustrzane, niemetalowe drzwi do użytku w garażach,
drzwi ognioodporne niemetalowe, drzwi ochronne niemetalowe,
drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], drzwi oszklone, niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi przesuwne, niemetalowe,
drzwi szklane, drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwi winylowe, drzwi wykonane z drewna
do budynków, drzwi wykonane z plastiku do budynków, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, futryny do drzwi (nie z metalu), futryny drzwiowe drewniane, futryny
drzwiowe niemetalowe, niemetalowe futryny do szklanych drzwi,
drzwi harmonijkowe niemetalowe, drzwi z siatką, nie z metalu, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe moskitiery na drzwi, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, niemetalowe
drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych, niemetalowe futryny
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do drzwi ochronnych do budynków, niemetalowe drzwi przechylne
do budynków, niemetalowe drzwi obrotowe, niemetalowe drzwi
przezroczyste do budynków, niemetalowe ościeżnice do drzwi,
niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, niemetalowe futryny
do drzwi, niemetalowe obicia drzwi, obudowy drzwiowe niemetalowe, panele szklane do drzwi, pionowo unoszone drzwi rolkowe
[niemetalowe], zewnętrzne drzwi, niemetalowe, winylowe drzwi
ogrodowe, winylowe drzwi przesuwne, niemetalowe obramowania
okien, okiennice niemetalowe, okiennice drewniane, ramy okienne
niemetalowe, niemetalowe odrzwia, okiennice wykonane z materiałów niemetalowych, okiennice z tworzyw sztucznych, okiennice
niemetalowe do okien, okna dachowe (nie z metalu), okna dachowe
wykonane z tworzyw sztucznych, okna niemetalowe, ramy okienne
z tworzyw sztucznych, ramy okienne z drewna z powłoką aluminiową, okna szklane, okna winylowe, okna żaluzjowe niemetalowe,
panele szklane, panele szklane do okien.

(111) 342124
(220) 2020 12 11
(210) 522098
(151) 2021 05 06
(441) 2021 01 18
(732) AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILY OPTIC
(540)

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.04
(510), (511) 3 roztwory do czyszczenia szkieł okularów, ściereczki
nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, 5 środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, roztwory do płukania
soczewek kontaktowych, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, krople do oczu, 9 artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych,
soczewki okularowe, okulary antyrefleksyjne, okulary korekcyjne,
okulary do czytania, gotowe okulary do czytania, okulary przeciwsłoneczne, okulary do uprawiania sportu, okulary progresywne,
okulary ochronne, okulary pływackie, okulary przeciw oświetleniowe, okulary 3D, okulary dla rowerzystów, okulary inteligentne,
soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, pryzmaty, szkła powiększające, lornetki, teleskopy, mikroskopy, łańcuszki do okularów
i do okularów przeciwsłonecznych, paski do okularów, futerały
na okulary, etui na okulary, pojemniki do soczewek kontaktowych,
futerały na urządzenia optyczne, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, części do okularów, soczewki korekcyjne [optyka],
szklane soczewki optyczne, woreczki na okulary, etui na akcesoria optyczne, gogle korekcyjne do pływania, optyczne artykuły,
osłony do okularów, pojemniczki na szkła kontaktowe, smycze
do okularów, łańcuszki do binokli, zauszniki do okularów, urządzenia do mycia szkieł kontaktowych, uchwyty do okularów, rzemienie do okularów, paski do okularów przeciwsłonecznych, 10
aparaty słuchowe i akcesoria do nich, elektryczne aparaty słuchowe i akcesoria do nich, aparaty słuchowe dla niesłyszących i akcesoria do nich, aparaty słuchowe sterowane elektrycznie i akcesoria do nich, adaptery do aparatów słuchowych, zatyczki do uszu,
zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony uszu], wkładki douszne
do użytku medycznego, wkładki douszne będące elementami
aparatów słuchowych, przyrządy do badania wzroku, urządzenia
do badania wzroku, przyrządy do badania oczu, urządzenia do badania oczu, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: krople
do oczu, suplementy diety, roztwory do czyszczenia szkieł okularów, ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia
okularów, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, roztwory do płukania soczewek kontaktowych, roztwory nawilżające
do soczewek kontaktowych, roztwory do dezynfekcji soczewek
kontaktowych, artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych,
soczewki okularowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary do upra-
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wiania sportu, soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, pryzmaty, szkła powiększające, lornetki, teleskopy, mikroskopy, okulary
do czytania, gotowe okulary do czytania, łańcuszki do okularów
i do okularów przeciwsłonecznych, paski do okularów, futerały
na okulary, etui na okulary, pojemniki do soczewek kontaktowych,
futerały na urządzenia optyczne, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, okulary antyrefleksyjne, okulary korekcyjne, okulary progresywne, okulary ochronne, okulary pływackie, okulary
przeciw oświetleniowe, okulary 3D, okulary dla rowerzystów, okulary inteligentne, okulary przeciwsłoneczne, części do okularów,
oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, soczewki korekcyjne [optyka], szklane soczewki optyczne, woreczki na okulary,
etui na akcesoria optyczne, futerały na okulary, gogle korekcyjne
do pływania, optyczne artykuły, osłony do okularów, pojemniczki
na szkła kontaktowe, smycze do okularów, łańcuszki do binokli,
zauszniki do okularów, urządzenia do mycia szkieł kontaktowych,
uchwyty do okularów, rzemienie do okularów, paski do okularów
przeciwsłonecznych, aparaty słuchowe i akcesoria do nich, elektryczne aparaty słuchowe i akcesoria do nich, aparaty słuchowe
dla niesłyszących i akcesoria do nich, aparaty słuchowe sterowane
elektrycznie i akcesoria do nich, adaptery do aparatów słuchowych,
zatyczki do uszu, zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony uszu],
wkładki douszne do użytku medycznego, wkładki douszne będące
elementami aparatów słuchowych, przyrządy do badania wzroku,
urządzenia do badania wzroku, przyrządy do badania oczu, urządzenia do badania oczu, prowadzenie sklepu internetowego opartego na sprzedaży i doradztwie z zakresu optyki, oftalmiki i kontaktologii, zarządzanie działalnością gospodarczą, administracyjne
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu
sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju
przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, usługi zarządzania biurowego [dla
osób trzecich], usługi w zakresie czynności biurowych, usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usługi sekretarskie
i biurowe, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy prowadzeniu franczyz, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach
zarządzania personelem, doradztwo w zakresie pośrednictwa
pracy, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, księgowość, księgowość administracyjna, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych,
dystrybucja próbek reklamowych, doradztwo dotyczące reklamy,
doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi doradcze dotyczące
reklamy, badanie rynku, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, badania opinii publicznej, analizy prognoz ekonomicznych
do celów działalności gospodarczej, sporządzanie raportów ekonomicznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi reklamowe
i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi franchisingowe
w zakresie zakładania i prowadzenia salonów optycznych, prowadzenie sklepu w zakresie soczewek kontaktowych i akcesoriów pielęgnacyjnych, 37 naprawa i konserwacja aparatów słuchowych dla
osób niesłyszących, naprawa okularów, udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją okularów, budowa sklepów, 41
edukacja, usługi edukacyjne, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, usługi szkolenia personelu, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych,
szkolenia z zakresu optometrii, 44 usługi okulistyczne, diagnostyka okulistyczna, zabiegi okulistyczne, usługi ortooptyczne, usługi
optyczne, badania optyczne, dopasowywanie soczewek optycznych, usługi badania wzroku [zakłady optyczne], dopasowywanie
okularów, usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych,
usługi optometryczne, doradztwo związane z badaniem słuchu,
poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, usługi przesiewowych badań wzroku, badanie słuchu.

(111) 342125
(220) 2020 12 11
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) INTERDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bieszkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTER DOOR

(210) 522099
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(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTER DOOR
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 07.03.01, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 6 aluminiowe drzwi do mieszkań, aluminiowe drzwi
ogrodowe, drzwi aluminiowe, drobnica metalowa do drzwi, dzwonki
do drzwi nieelektryczne, drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, futryny
do drzwi metalowe, drzwi i okna metalowe, drzwi metalowe, drzwi
metalowe do budynków, drzwi metalowe do garaży, drzwi metalowe do użytku wewnątrz pomieszczeń, drzwi metalowe garażowe,
metalowe obramowania drzwi ogrodowych, urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, rolki, prowadnice do drzwi przesuwnych,
elementy drzwiowe metalowe, framugi drzwi metalowe, futryny
do drzwi metalowe, ościeżnice drzwiowe metalowe, harmonijkowe
drzwi z metalu, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe drzwiczki dla zwierząt, metalowe drzwi składane, metalowe
drzwi zwijane, metalowe drzwi przesuwne, metalowe drzwi roletowe do celów bezpieczeństwa, metalowe okucia do drzwi, metalowe obramowania drzwi, metalowe łańcuchy do drzwi, metalowe
odbojniki drzwiowe, metalowe drzwi przeciwpożarowe, metalowe
drzwi pancerne, ognioodporne drzwi metalowe, zewnętrzne drzwi
metalowe, zawiasy metalowe do drzwi, metalowe okna, metalowe
okna dachowe, metalowe okna podnoszone, metalowe progi, metalowe parapety okienne, metalowe ramy okienne, metalowe ramy
do drzwi, metalowe prowadnice do ram okiennych, okna aluminiowe, okiennice metalowe, okna metalowe, okna ścienne z metalu, okna skrzynkowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okucia
do drzwi metalowe, okucia metalowe do okien, ościeżnice metalowe,
progi metalowe, profile z metalu na drzwi, 19 drewniane ościeżnice
drzwiowe, drzwi drewniane, drzwi do garaży (nie z metalu), drzwi
harmonijkowe, niemetalowe, drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, drzwi niemetalowe, drzwi lustrzane, niemetalowe drzwi
do użytku w garażach, drzwi ognioodporne niemetalowe, drzwi
ochronne niemetalowe, drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], drzwi
oszklone, niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi przesuwne, niemetalowe, drzwi szklane, drzwi wahadłowe niemetalowe,
drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwi winylowe, drzwi wykonane
z drewna do budynków, drzwi wykonane z plastiku do budynków,
ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe,
futryny do drzwi (nie z metalu), futryny drzwiowe drewniane, futryny drzwiowe niemetalowe, niemetalowe futryny do szklanych drzwi,
drzwi harmonijkowe niemetalowe, drzwi z siatką, nie z metalu, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe moskitiery na drzwi, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, niemetalowe
drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych, niemetalowe futryny
do drzwi ochronnych do budynków, niemetalowe drzwi przechylne
do budynków, niemetalowe drzwi obrotowe, niemetalowe drzwi
przezroczyste do budynków, niemetalowe ościeżnice do drzwi, niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, niemetalowe futryny do drzwi,
niemetalowe obicia drzwi, obudowy drzwiowe niemetalowe, panele
szklane do drzwi, pionowo unoszone drzwi rolkowe [niemetalowe],
zewnętrzne drzwi, niemetalowe, winylowe drzwi ogrodowe, winylowe drzwi przesuwne, niemetalowe obramowania okien, okiennice niemetalowe, okiennice drewniane, ramy okienne niemetalowe,
niemetalowe odrzwia, okiennice wykonane z materiałów niemetalowych, okiennice z tworzyw sztucznych, okiennice niemetalowe
do okien, okna dachowe (nie z metalu), okna dachowe wykonane
z tworzyw sztucznych, okna niemetalowe, ramy okienne z tworzyw
sztucznych, ramy okienne z drewna z powłoką aluminiową, okna
szklane, okna winylowe, okna żaluzjowe niemetalowe, panele szklane, panele szklane do okien.
(111) 342126
(220) 2020 12 11
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) INTERDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bieszkowice (PL)
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(210) 522100

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 07.03.01, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 6 aluminiowe drzwi do mieszkań, aluminiowe drzwi
ogrodowe, drzwi aluminiowe, drobnica metalowa do drzwi, dzwonki
do drzwi nieelektryczne, drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, futryny
do drzwi metalowe, drzwi i okna metalowe, drzwi metalowe, drzwi
metalowe do budynków, drzwi metalowe do garaży, drzwi metalowe do użytku wewnątrz pomieszczeń, drzwi metalowe garażowe,
metalowe obramowania drzwi ogrodowych, urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, rolki, prowadnice do drzwi przesuwnych,
elementy drzwiowe metalowe, framugi drzwi metalowe, futryny
do drzwi metalowe, ościeżnice drzwiowe metalowe, harmonijkowe
drzwi z metalu, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe drzwiczki dla zwierząt, metalowe drzwi składane, metalowe
drzwi zwijane, metalowe drzwi przesuwne, metalowe drzwi roletowe do celów bezpieczeństwa, metalowe okucia do drzwi, metalowe obramowania drzwi, metalowe łańcuchy do drzwi, metalowe
odbojniki drzwiowe, metalowe drzwi przeciwpożarowe, metalowe
drzwi pancerne, ognioodporne drzwi metalowe, zewnętrzne drzwi
metalowe, zawiasy metalowe do drzwi, metalowe okna, metalowe
okna dachowe, metalowe okna podnoszone, metalowe progi, metalowe parapety okienne, metalowe ramy okienne, metalowe ramy
do drzwi, metalowe prowadnice do ram okiennych, okna aluminiowe, okiennice metalowe, okna metalowe, okna ścienne z metalu, okna skrzynkowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okucia
do drzwi metalowe, okucia metalowe do okien, ościeżnice metalowe,
progi metalowe, profile z metalu na drzwi, 19 drewniane ościeżnice
drzwiowe, drzwi drewniane, drzwi do garaży (nie z metalu), drzwi
harmonijkowe, niemetalowe, drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, drzwi niemetalowe, drzwi lustrzane, niemetalowe drzwi
do użytku w garażach, drzwi ognioodporne niemetalowe, drzwi
ochronne niemetalowe, drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], drzwi
oszklone, niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi przesuwne, niemetalowe, drzwi szklane, drzwi wahadłowe niemetalowe,
drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwi winylowe, drzwi wykonane
z drewna do budynków, drzwi wykonane z plastiku do budynków,
ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe,
futryny do drzwi (nie z metalu), futryny drzwiowe drewniane, futryny drzwiowe niemetalowe, niemetalowe futryny do szklanych drzwi,
drzwi harmonijkowe niemetalowe, drzwi z siatką, nie z metalu, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe moskitiery na drzwi, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, niemetalowe
drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych, niemetalowe futryny
do drzwi ochronnych do budynków, niemetalowe drzwi przechylne
do budynków, niemetalowe drzwi obrotowe, niemetalowe drzwi
przezroczyste do budynków, niemetalowe ościeżnice do drzwi, niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, niemetalowe futryny do drzwi,
niemetalowe obicia drzwi, obudowy drzwiowe niemetalowe, panele
szklane do drzwi, pionowo unoszone drzwi rolkowe [niemetalowe],
zewnętrzne drzwi, niemetalowe, winylowe drzwi ogrodowe, winylowe drzwi przesuwne, niemetalowe obramowania okien, okiennice niemetalowe, okiennice drewniane, ramy okienne niemetalowe,
niemetalowe odrzwia, okiennice wykonane z materiałów niemetalowych, okiennice z tworzyw sztucznych, okiennice niemetalowe
do okien, okna dachowe (nie z metalu), okna dachowe wykonane
z tworzyw sztucznych, okna niemetalowe, ramy okienne z tworzyw
sztucznych, ramy okienne z drewna z powłoką aluminiową, okna
szklane, okna winylowe, okna żaluzjowe niemetalowe, panele szklane, panele szklane do okien.
(111) 342127
(220) 2020 12 11
(210) 522101
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) TARAŁA DANIEL, CIESZYŃSKI MIROSŁAW PROVISION
SPÓŁKA CYWILNA, Łańcut (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) shum acoustic space
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(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 6 metalowe panele akustyczne do ścian, metalowe
panele akustyczne do sufitów, panele akustyczne metalowe, 11
abażury, abażury do lamp, abażury do lamp stołowych, abażury
do źródeł światła, oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe
sufitowe, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, elementy oświetleniowe, lampy do celów oświetleniowych, lampy do dekoracji świątecznych, lampy oświetleniowe, szkła do lamp, oprawki do lamp, osłony
do lamp, osprzęt oświetleniowy, ozdobne zestawy oświetleniowe,
szkło oświetleniowe, szyny oświetleniowe [urządzenia oświetleniowe], urządzenia oświetleniowe, 17 akustyczne izolacje budynków, arkusze akustyczne, arkusze akustyczne do izolacji, ekrany akustyczne
do izolacji, ekrany akustyczne do użytku wzdłuż autostrad i innych
korytarzy transportowych, izolacje akustyczne, izolacje akustyczne
budynków, odgrody akustyczne do celów izolacji akustycznej, panele akustyczne do użytku wzdłuż autostrad i innych korytarzy transportowych, panele do barier izolacji akustycznej, panele do izolacji
akustycznej, płytki akustyczne, płytki akustyczne do izolacji, płytki
lekkiej konstrukcji z wełny mineralnej do celów izolacji akustycznej,
tablice do izolacji akustycznej, termicznie wiązana wata bawełniana,
stosowana jako materiał do izolacji akustycznej, 19 drewniane panele akustyczne na ściany, drewniane panele akustyczne na sufity,
panele akustyczne niemetalowe, 35 organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, promowanie działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama i marketing, zarządzanie działalnością gospodarczą, 37
budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych,
budowa domów, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja
urządzeń oświetleniowych, instalowanie wyposażenia budynków,
konserwacja budynków, konserwacja i naprawa budynków, konstrukcja budynków, konstrukcja i naprawa budynków, konstruowanie
budynków mieszkalnych i handlowych, naprawa budynków, naprawa i konserwacja budynków biurowych, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, naprawy budynków, odnawianie budynków,
odnawianie i renowacja budynków, rozbiórka budynków, 42 doradztwo projektowe, doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie doboru zasłon
[projektowanie wnętrz], doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie architektoniczne, projektowanie
architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, projektowanie wnętrz
budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie
wyposażenia sklepów, projektowanie wystroju wnętrz sklepów,
projektowanie zewnętrznej części budynków, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, przygotowywanie
projektu architektonicznego, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi architektoniczne, usługi architektury wnętrz, usługi doradcze dotyczące architektury, usługi doradcze
w zakresie architektury, usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi
doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi doradcze z zakresu architektury, usługi projektowania, usługi projektowania architektonicznego, usługi projektowania dotyczące architektury, usługi
w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania wnętrz
oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie.
(111) 342128
(220) 2020 12 11
(151) 2021 05 20
(441) 2021 01 18
(732) KOŁAK MICHAŁ, Bronisławów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARCHIMEDIS

(210) 522103

Nr 24/2021

(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych
zapisane na nośnikach komputerowych, interaktywne bazy danych,
oprogramowanie interaktywne bazy danych, komputerowe bazy danych, oprogramowanie do synchronizacji baz danych, oprogramowanie do serwerów baz danych, oprogramowanie do zarządzania danymi
i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe
do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe
do autoryzacji dostępu do baz danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, programy
komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie
baz danych on-line, silniki baz danych, oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, oprogramowanie do zarządzania dokumentami,
38 przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, telekomunikacja,
42 doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych,
doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, odbudowa baz danych na rzecz innych,
instalacja oprogramowania do baz danych, odtwarzanie baz danych,
opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, opracowywanie baz danych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz
danych, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, projektowanie baz danych, projektowanie i opracowywanie baz
danych, projektowanie i opracowywanie programów komputerowych
baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych, usługi w zakresie aktualizacji
baz danych oprogramowań, usługi związane z opracowywaniem baz
danych, utrzymywanie baz danych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytywania bazy danych z ofertami cenowymi, wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie oprogramowania do komputerowych baz danych, wypożyczanie
oprogramowania do zarządzania bazami danych, zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych,
hosting komputerowych baz danych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do zarządzania bazami danych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
digitalizacja dokumentów [skanowanie], hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 342129
(220) 2020 12 11
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) autoplac.pl
(540)

(210) 522105

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.15, 18.01.09
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, mobilne aplikacje do aukcji samochodowych, mobilne aplikacje do sprzedaży samochodów, części
samochodowych, akcesoriów samochodowych, opon, platformy
oprogramowania komputerowego do usług sprzedaży, platformy
oprogramowania komputerowego do usług sprzedaży samochodów, części samochodowych, akcesoriów samochodowych, opon,
35 dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat
sprzedaży samochodów, części samochodowych, akcesoriów samochodowych, opon, 37 przegląd samochodów, konserwacja samochodów, kompleksowe czyszczenie samochodów, instalowanie
wyposażenia samochodowego, malowanie samochodów, 38 usługi
ogłoszeń elektronicznych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń.

Nr 24/2021
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(111) 342130
(220) 2020 12 11
(210) 522106
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) WACHEŁKO-MASŁOWSKA JUSTYNA CENTRUM REKLAMY
EMBI, Żory (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ULALA
(510), (511) 27 tapeta, tapety winylowe, tapeta izolacyjna, tapety
sufitowe, tapety tekstylne, tapeta tekstylna, tapety nietekstylne, tapeta z pokryciem tekstylnym, tapety z tworzyw sztucznych, tapeta
w postaci dekoracyjnych przylepnych obić ściennych wielkości pokoju, tapeta z efektami wizualnymi 3D, dekoracyjne tkaniny ścienne
[nietekstylne], ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, ścienne
materiały wykończeniowe, nietekstylne, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, ścienne dekoracje, nietekstylne, pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, pokrycia ścienne, bordery tapetowe, obicia ścienne, nie z materiałów tekstylnych, pokrycia ścienne z papieru,
42 projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo związane z wyborem
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie architektoniczne
dekoracji wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych,
projektowanie wystroju wnętrz sklepów.

37

(732) TECHTRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inerge
(540)

(591) czerwony, żołty, biały
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, akumulatory przemysłowe,
akumulatory motocyklowe.
(111) 342134
(220) 2020 12 13
(210) 522119
(151) 2021 05 20
(441) 2021 01 18
(732) BOGUSŁAWSKI ŁUKASZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DentaClinic Klinika Implantologii i Ortodoncji
(540)

(111) 342131
(220) 2020 03 10
(210) 511265
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 18
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DECOMORRENO CZEKOLADA DO PICIA o obniżonej
zawartości tłuszczu 43% KAKAO
(540)
(591) szary, czarny
(531) 02.09.10, 02.09.25, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.
(111) 342135
(220) 2020 12 14
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) TRAWIŃSKA PAULINA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZASZPULKA HANDMADE
(540)

(210) 522122

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy, beżowy, biały, czarny
(531) 06.19.15, 05.07.06, 19.03.25, 27.05.01, 19.03.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kakao, napoje instant zawierające kakao, wyroby z kakao, napoje na bazie czekolady, napój czekoladowy instant, czekolada w proszku, czekolada do picia, wyroby z czekolady, kakao ciemne,
kakao aromatyzowane, krem czekoladowy, kremy czekoladowo-orzechowe.
(111) 342132
(220) 2020 12 12
(210) 522113
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) WENDOŁOWSKI GRZEGORZ, Kowal (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aptelo
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.

(531) 02.03.30, 14.07.20, 11.07.03, 02.03.30, 09.03.05, 27.05.01,
27.05.02
(510), (511) 40 krawiectwo, krawiectwo lub krawiectwo lekkie, robótki ręczne i krawiectwo, usługi krawieckie, usługi krawieckie [produkcja na zamówienie], udzielanie informacji związanych z krawiectwem
damskim, udzielanie informacji związanych z krawiectwem, usługi
szycia, szycie zasłon, szycie (produkcja na zamówienie), szycie odzieży na miarę.

(111) 342133
(151) 2021 05 18

(111) 342136
(151) 2021 05 11

(220) 2020 12 13
(441) 2021 02 01

(210) 522118

(220) 2020 12 14
(441) 2021 01 25

(210) 522123

38
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(732) BC CLUB 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZALUPA od 2019
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.11,
18.03.01, 18.03.23, 01.15.24, 26.02.07, 26.02.13, 26.02.16, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
dostarczania żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, bary przekąskowe, bary
sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast,
dekorowanie żywności, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kontraktowe usługi w zakresie żywności, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów dla gości,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów
w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie żywności dla innych
na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, restauracje samoobsługowe,
restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje
z grillem, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów w małych
browarniach, serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w sklepach
z pączkami, stołówki, usługi barmanów, usługi barowe, usługi barów
i restauracji, usługi barów piwnych, usługi barów z fajkami wodnymi,
usługi barów z sokami, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradców
w zakresie win, usługi herbaciarni, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, usługi
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych,
usługi osobistych kucharzy, usługi pensjonatów, usługi prywatnego
klubu kolacyjnego, usługi prywatnego klubu picia, usługi restauracji
hotelowych, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji sprzedających
sushi, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji washoku,
usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi
restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie
dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, usługi świadczone przez bary bistro,
zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, winiarnie, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos.
(111) 342137
(220) 2020 06 02
(210) 514190
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 28
(732) KOPROWSKI PIOTR, Piotrków Trybubnalski (PL)

Nr 24/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klifenergy
(540)

(591) zielony, biały, niebieski, jasnozielony
(531) 01.15.03, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 37 instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, 39 dystrybucja energii odnawialnej.
(111) 342138
(220) 2020 12 14
(210) 522124
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) BC CLUB 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szalupa
(510), (511) 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
dostarczania żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, bary przekąskowe, bary
sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast,
dekorowanie żywności, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], kontraktowe usługi w zakresie żywności, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów dla gości,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów
w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie żywności dla innych
na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, restauracje samoobsługowe,
restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje
z grillem, rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów w małych
browarniach, serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w sklepach
z pączkami, stołówki, usługi barmanów, usługi barowe, usługi barów
i restauracji, usługi barów piwnych, usługi barów z fajkami wodnymi,
usługi barów z sokami, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradców
w zakresie win, usługi herbaciarni, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, usługi
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogródków piwnych,
usługi osobistych kucharzy, usługi pensjonatów, usługi prywatnego
klubu kolacyjnego, usługi prywatnego klubu picia, usługi restauracji
hotelowych, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji sprzedających
sushi, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji washoku,
usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi
restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie
dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, usługi świadczone przez bary bistro,
zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, winiarnie, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos.
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(111) 342139
(220) 2020 12 14
(151) 2021 05 28
(441) 2021 01 25
(732) BIAŁY OBRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIĘSNA PACZKA
(540)

(210) 522125

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.13
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, potrawy gotowe, ryby, owoce
morza i mięczaki, nieżywe, drób, nieżywy, kiełbaski w cieście, konserwowane ryby, dziczyzna, krewetki [nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], ekstrakty mięsne, langusty, nieżywe, łosoś (nieżywy), filety
rybne, małże (mięczaki) nieżywe, małże [nieżywe], homary, nieżywe,
mięso konserwowane, ikra rybia przetworzona, mięso liofilizowane,
mięso solone, kaszanka, pasztet z wątróbki, kiełbaski do hotdogów,
potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, przeciery rybne, raki, nieżywe,
ryby solone, sardynki, nieżywe, skorupiaki, nieżywe, smalec, szynka,
śledzie nieżywe, tuńczyk, nieżywy, wątroba, wieprzowina, żywność
przygotowywana z ryb, wołowina, cielęcina, baranina, jagnięcina,
mięso garmażeryjne, wołowina mielona, wieprzowina mielona, drób
mielony, 31 żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, drób [żywy],
homary żywe, ikra rybia, langusty [żywe], łosoś, żywy, małże żywe,
ostrygi żywe, raki żywe, ryby żywe, sardele, żywe, sardynki, żywe,
skorupiaki [żywe], skorupiaki, żywe, śledzie, żywe, tuńczyk, żywy,
zwierzęta żywe, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, administrowanie
programami lojalności konsumenta, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 43 usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 342140
(220) 2020 12 14
(151) 2021 05 27
(441) 2021 02 08
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco HOMINI
(540)

(210) 522134

(732) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRAFEN
(510), (511) 33 wódki.
(111) 342142
(220) 2020 12 11
(210) 522143
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) AESTHEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Raszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AESTHEMED
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi.
(111) 342143
(220) 2020 12 14
(210) 522147
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) FLUENTBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fluentbe
(510), (511) 41 edukacja, edukacja dorosłych, edukacja językowa,
edukacja [nauczanie], edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja, rozrywka
i sport, edukacja zawodowa, organizacja egzaminów [edukacja], organizowanie seminariów związanych z edukacją, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją
i szkoleniami, usługi szkół [edukacja], zajęcia zorganizowane, dla
dzieci [rozrywka / edukacja], nauczanie wspomagane komputerowo,
nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, szkolenia nauczycieli,
udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, usługi edukacyjne
w zakresie przekazywania metod nauczania języków, usługi edukacyjne związane z nauczaniem francuskiego, usługi nauczania języka
angielskiego, usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, usługi nauczania związane z pomocą biznesową, usługi szkół w zakresie
nauczania języków obcych, usługi w zakresie edukacji i nauczania,
usługi w zakresie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych.
(111) 342144
(220) 2020 12 14
(210) 522155
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) KRCHA ALEKSANDRA MARKETING GROUP, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SolarTechnica
(510), (511) 37 budowa użytkowych instalacji słonecznych, instalacja
ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych
i niemieszkalnych, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną.
(111) 342145
(220) 2020 12 14
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) DYBAŁA KRZYSZTOF, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMI SWOI INWESTYCJE
(540)

(591) zółty, zielony, ciemnozielony, beżowy, brązowy, niebieski,
fioletowy, czerwony, szary, czarny, biały
(531) 03.07.13, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe w postaci win,
win gronowych, win owocowych, wyrobów winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących.
(111) 342141
(151) 2021 05 11

(220) 2020 12 11
(441) 2021 01 18

(210) 522138

39

(591) mahoniowy, pomarańczowy, czarny
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo.

(210) 522202

40
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(111) 342146
(220) 2020 12 14
(210) 522157
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) ZAJĄC DOMINIK CO W SIERŚCI PISZCZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CO W SIERŚCI PISZCZY
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, zarządzanie biznesowe w przychodni weterynaryjnej, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej, w tym w wersji online
i offline związane z następującymi produktami: karma dla zwierząt,
kosmetyki dla zwierząt, akcesoria dla zwierząt, książki, czasopisma,
gazety, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, forum dyskusyjne (udostępnianie Internetu dla-), 41 usługi pisania
blogów, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej,
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, multimedialne wydania czasopism, multimedialne
wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, programowanie serwisów
informacyjnych do transmisji przez Internet, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie elektroniczne, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych,
publikowanie materiałów multimedialnych online, udostępnianie
publikacji on-line, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne
niż do celów reklamowych, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych,
produkcja nagrań wideo, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, 44 weterynaryjne
usługi doradcze, usługi weterynaryjne, dostarczanie informacji weterynaryjnych, udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu
farmaceutycznego, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, kliniki dla zwierząt, badania genetyczne
zwierząt, chirurgia weterynaryjna, doradztwo dotyczące żywienia
zwierząt.
(111) 342147
(220) 2020 12 14
(210) 522161
(151) 2021 05 20
(441) 2021 01 18
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEWIATANKI
(510), (511) 3 kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, środki do mycia rąk, pianka do mycia rąk, preparaty do mycia
rąk, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki, 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania
z Internetu, publikacje elektroniczne zawierające gry, pobieralne gry
komputerowe, 16 torebki papierowe, serwetki papierowe, 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, książeczki, pudełka tekturowe,
książeczki z opowiadaniami dla dzieci, 21 bidony [puste], butelki
z plastiku, pudełka śniadaniowe, pudełka obiadowe, pudełka bento,
naczynia na piknik, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, talerze z tworzyw sztucznych, kubki papierowe, kubki plastikowe,
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, 28 gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, maskotki, 29 mięso i wyroby mięsne, kiełbasy, kiełbasy
suszone, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mleko o różnych smakach,
przekąski na bazie suszonych owoców i orzechów, dżemy owocowe,
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, mleko, orzechy jadalne, orzechy przetworzone, orzechy łuskane, rodzynki, owoce
suszone, mieszanki suszonych owoców i orzechów, 30 słodycze, słodycze czekoladowe, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe przekąski
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na bazie kukurydzy, wafle czekoladowe, wyroby piekarnicze, bułeczki
słodkie, makaron spożywczy, ketchup, musy, chrupki zbożowe, wafle
ryżowe, chrupki kukurydziane, czekolada, 32 napoje bezalkoholowe,
soki, napoje owocowe i soki owocowe, soki warzywne, woda, wody
mineralne i gazowane, 35 usługi sprzedaży następujących towarów:
kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, środki
do mycia rąk, pianka do mycia rąk, preparaty do mycia rąk, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki, publikacje elektroniczne, do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, publikacje elektroniczne zawierające gry, pobieralne gry komputerowe,
torebki papierowe, serwetki papierowe, 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, książeczki, książeczki kuponowe, książeczki
z opowiadaniami dla dzieci, pudełka tekturowe, bidony [puste], butelki z plastiku, pudełka śniadaniowe, pudełka obiadowe, pudełka bento,
naczynia na piknik, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe,
talerze z tworzyw sztucznych, kubki papierowe, kubki plastikowe, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, maskotki, mięso i wyroby mięsne, kiełbasy, kiełbasy suszone,
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mleko o różnych smakach, przekąski
na bazie suszonych owoców i orzechów, dżemy owocowe, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, mleko, orzechy jadalne, orzechy przetworzone, orzechy łuskane, rodzynki, owoce suszone,
mieszanki suszonych owoców i orzechów, słodycze, słodycze czekoladowe, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe przekąski na bazie
kukurydzy, wafle czekoladowe, wyroby piekarnicze, bułeczki słodkie,
makaron spożywczy, ketchup, musy, chrupki zbożowe, wafle ryżowe,
chrupki kukurydziane, czekolada, napoje bezalkoholowe, soki, napoje
owocowe i soki owocowe, soki warzywne, woda, wody mineralne i gazowane, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie konsumenckich programów
lojalnościowych i zarządzanie nimi, 36 emisja bonów wartościowych
jako nagroda za lojalność klienta, wydawanie bonów wartościowych
w związku z programami lojalnościowymi, 41 organizowanie gier
i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, gry internetowe
[nie do pobrania], udostępnianie gry komputerowej do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet.

(111) 342148
(220) 2020 12 14
(210) 522164
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PROFAST, MAJEK,
STACHECKI, WOŚ SPÓŁKA JAWNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAR OK Detailer
(540)

(591) czarny, szary
(531) 26.04.05, 26.04.17, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 1 środki do chłodzenia silników w pojazdach, płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe preparaty do usuwania olejów,
smarów, paliw, wosku, 3 preparaty czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrza, opon, felg, 4 oleje przemysłowe
i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące,
5 odświeżacze powietrza, 7 maszyny i urządzenia do czyszczenia:
elektryczne, parowe, wysokociśnieniowe, pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze sprężone, sprężarki, turbosprężarki,
kompresory do pompowania kół, tłumiki wydechowe do silników,
8 pompki ręczne, 9 akumulatory elektryczne, w tym akumulatory
do pojazdów, prostowniki prądu, okulary, etui na okulary, oprawki
do okularów, łańcuszki do okularów, diody świecące (LED), baterie
do oświetlenia, rękawice ochronne, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, rozdzielacze napięcia, odblaski noszone ma ubraniu,
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, 11 reflektory, światła
do samochodów, osprzęt do lamp w postaci urządzeń antyoślepieniowych do samochodów, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, 12 bagażniki, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów],
kołpaki, korki do zbiorników paliwa, gazu w pojazdach, łańcuchy
przeciwpoślizgowe, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach,
poduszki powietrzne, pokrowce na pojazdy, kierownice samochodowe, siedzenia pojazdów, progi, tapicerka samochodowa, urządzenia przeciwodblaskowe, przeciwoślepieniowe do pojazdów, rolety,
osłony przeciwsłoneczne, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wentyle do opon, wycieraczki do szyb pojazdów, zagłówki
do siedzeń samochodowych, bezpieczniki samochodowe, pompy
powietrzne-akcesoria samochodowe, motoryzacyjne akcesoria tuningowe, akcesoria do mocowania ładunku i bagażu do pojazdów
mechanicznych, 21 gąbki, ścierki, 27 dywaniki samochodowe, dywaniki do samochodów, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: pojazdy silnikowe, motocykle, skutery, chemia
samochodowa, akcesoria samochodowe oraz części motoryzacyjne,
środki do chłodzenia silników w pojazdach, płyny niskozamarzające,
płyny hamulcowe, preparaty do usuwania olejów, smarów, paliw,
wosku, preparaty czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrza, opon, felg, oleje przemysłowe i tłuszcze,
smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, odświeżacze powietrza, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne,
parowe, wysokociśnieniowe, pompy na sprężone powietrze, maszyny na powietrze sprężone, sprężarki, turbosprężarki, kompresory do pompowania kół, tłumiki wydechowe do silników, pompki
ręczne, akumulatory elektryczne, w tym akumulatory do pojazdów,
prostowniki prądu, okulary, etui na okulary, oprawki do okularów,
łańcuszki do okularów, diody świecące (LED), baterie do oświetlenia, rękawice ochronne, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne,
sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania
baterii, rozdzielacze napięcia, odblaski noszone na ubraniu w celu
zapobiegania wypadkom drogowym, reflektory, światła do samochodów, osprzęt do lamp w postaci urządzeń antyoślepieniowych
do samochodów, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, bagażniki, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, kołpaki,
korki do zbiorników paliwa lub gazu w pojazdach, łańcuchy przeciwpoślizgowe, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, poduszki powietrzne, pokrowce na pojazdy, kierownice samochodowe, siedzenia pojazdów, progi, tapicerka samochodowa, urządzenia
przeciwodblaskowe oraz przeciwoślepieniowe do pojazdów, rolety,
osłony przeciwsłoneczne, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wentyle do opon, wycieraczki do szyb pojazdów, zagłówki
do siedzeń samochodowych, bezpieczniki samochodowe, pompy
powietrzne, akcesoria samochodowe, motoryzacyjne akcesoria tuningowe, akcesoria do mocowania ładunku i bagażu do pojazdów
mechanicznych, gąbki, ścierki, dywaniki samochodowe, dywaniki
do samochodów, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi,
internetowym.

(111) 342149
(220) 2020 12 14
(210) 522178
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Exprmnt.
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dydaktycznych i ich części, eksponaty o charakterze naukowo-dydaktycznym,
eksponaty sterowane komputerowo, zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, sportowe symulatory treningowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, publikacje
elektroniczne, 16 publikacje drukowane, edukacyjne, promocyjne,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały do modelowania, do rysowania, nalepki, foldery, zakładki do książek, bloczki do pisania, plakaty, albumy,
broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, komiksy, książki,
poradniki, 28 gry i zabawki, gry i zabawki edukacyjne, sprzęt, przyrządy, artykuły sportowe i treningowe, 41 usługi w zakresie edukacji
i nauczania, doradztwo i informacja w zakresie edukacji i nauczania,
organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów edukacyjnych,
konferencji, organizowanie i prowadzenie wystaw edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie przyjęć, koncertów, spektakli, konkursów, loterii, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego.
(111) 342150
(220) 2020 12 14
(210) 522179
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Experyment
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dydaktycznych i ich części, eksponaty o charakterze naukowo-dydaktycznym,
eksponaty sterowane komputerowo, zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, sportowe symulatory treningowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, publikacje
elektroniczne, 16 publikacje drukowane, edukacyjne, promocyjne,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały do modelowania, do rysowania, nalepki, foldery, zakładki do książek, bloczki do pisania, plakaty, albumy,
broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, komiksy, książki,
poradniki, 28 gry i zabawki, gry i zabawki edukacyjne, sprzęt, przyrządy, artykuły sportowe i treningowe, 41 usługi w zakresie edukacji
i nauczania, doradztwo i informacja w zakresie edukacji i nauczania,
organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów edukacyjnych,
konferencji, organizowanie i prowadzenie wystaw edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie przyjęć, koncertów, spektakli, konkursów, loterii, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego.
(111) 342151
(220) 2020 12 14
(210) 522180
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Exprmnt.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dydaktycznych i ich części, eksponaty o charakterze naukowo-dydaktycznym,
eksponaty sterowane komputerowo, zestawy naukowe dla dzieci
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w postaci urządzeń dydaktycznych, sportowe symulatory treningowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, publikacje
elektroniczne, 16 publikacje drukowane, edukacyjne, promocyjne,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały do modelowania, do rysowania, nalepki, foldery, zakładki do książek, bloczki do pisania, plakaty, albumy,
broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, komiksy, książki,
poradniki, 28 gry i zabawki, gry i zabawki edukacyjne, sprzęt, przyrządy, artykuły sportowe i treningowe, 41 usługi w zakresie edukacji
i nauczania, doradztwo i informacja w zakresie edukacji i nauczania,
organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów edukacyjnych,
konferencji, organizowanie i prowadzenie wystaw edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie przyjęć, koncertów, spektakli, konkursów, loterii, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego.

(111) 342152
(220) 2020 12 14
(210) 522181
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ex
(540)

(531) 27.01.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dydaktycznych i ich części, eksponaty o charakterze naukowo-dydaktycznym,
eksponaty sterowane komputerowo, zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, sportowe symulatory treningowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, publikacje
elektroniczne, 16 publikacje drukowane, edukacyjne, promocyjne,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały do modelowania, do rysowania, nalepki, foldery, zakładki do książek, bloczki do pisania, plakaty, albumy,
broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, komiksy, książki,
poradniki, 28 gry i zabawki, gry i zabawki edukacyjne, sprzęt, przyrządy, artykuły sportowe i treningowe, 41 usługi w zakresie edukacji
i nauczania, doradztwo i informacja w zakresie edukacji i nauczania,
organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów edukacyjnych,
konferencji, organizowanie i prowadzenie wystaw edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie przyjęć, koncertów, spektakli, konkursów, loterii, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego .
(111) 342153
(220) 2020 12 14
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) DYBAŁA KRZYSZTOF, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMI SWOI NIERUCHOMOŚCI
(540)

(210) 522200

(591) mahoniowy, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.03.11
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 342154
(220) 2020 12 14
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) DYBAŁA KRZYSZTOF, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 522201
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(540) SAMI SWOI NOCLEGI
(540)

(591) mahoniowy, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.03.11
(510), (511) 36 wynajem zakwaterowania [mieszkania].
(111) 342155
(220) 2021 01 07
(210) 522949
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 22
(732) MALICKA DARIA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Melancholia
(510), (511) 14 amulety, amulety będące biżuterią, amulety [biżuteria], biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria
diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria do kapeluszy, biżuteria
do noszenia na głowie, biżuteria do obuwia, biżuteria fantazyjna,
biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria
w postaci koralików, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych,
biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana
z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wykonana
z platerowanych metali szlachetnych, biżuteria wytworzona z metali
szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria z kryształu, biżuteria
z metali nieszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem,
bransoletki [biżuteria], bransoletki charytatywne, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki na kostkę, bransoletki powlekane
srebrem, bransoletki pozłacane, bransoletki przyjaźni, bransoletki
z drewnianych koralików, bransoletki z koralików, bransoletki z metali
szlachetnych, bransolety, bransolety i zegarki połączone, bransolety
obręcze, broszki ozdobne [biżuteria], broszki [biżuteria], broszki pokryte złotem [biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, diademy, dopasowane osłony na pierścionki chroniące przed uderzeniem, otarciem oraz uszkodzeniem obrączki i kamieni pierścionka, fantazyjna
biżuteria, kamienie jubilerskie, kamienie szlachetne, kolczyki, kolczyki do piercingu, kolczyki do uszu, kolczyki-koła, kolczyki powlekane
srebrem, kolczyki pozłacane, kolczyki wiszące, kolczyki z metali szlachetnych, kółka do piercingu, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki jubilerskie, łańcuszki na klejnoty, łańcuszki pozłacane, medale, łańcuszki
z metali szlachetnych, łańcuszki z metali szlachetnych na bransoletki,
łańcuszki z metali szlachetnych do noszenia na kostce, medale ze złota, medaliony, medaliony [biżuteria], naszyjniki, naszyjniki [biżuteria],
naszyjniki powlekane srebrem, obrączki ślubne, naszyjniki z metali
szlachetnych, ozdobne wpinki do klapy, ozdoby [biżuteria], ozdoby
na ubrania w postaci biżuterii, pierścienie jako ozdoby, pierścionki, pierścionki [biżuteria], pierścionki [biżuteria] wykonane z metali
nieszlachetnych, pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, pierścionki powlekane
srebrem, pierścionki pozłacane, pierścionki w całości z drogich kamieni, pierścionki jako wyroby jubilerskie, pierścionki zaręczynowe,
pierścionki złote, perły [biżuteria], pozłacane naszyjniki, srebrne
bransoletki, srebrne kolczyki, srebrne naszyjniki, srebrne pierścionki,
wisiorki, wisiorki biżuteryjne, wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby,
wyroby jubilerskie do użytku osobistego, wyroby jubilerskie pokryte
stopami metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte metalami
szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych,
wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych, wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali szlachetnych, wyroby jubilerskie
wykonane z kryształu pokrywanego metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, wyroby jubilerskie z kamieniami
szlachetnymi, wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, wyroby
jubilerskie z metali półszlachetnych, wyroby jubilerskie z metali nie-
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szlachetnych, wyroby jubilerskie z perłami, złote bransoletki, złote
kolczyki, złote łańcuszki, złote łańcuszki kwadratowe, złote naszyjniki, złote nici [biżuteria], 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie biżuterii, usługi sprzedaży detalicznej w związku z naszyjnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami jubilerskimi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z złotymi łańcuszkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z złotymi bransoletkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze złotymi naszyjnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze złotymi kolczykami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze srebrnymi naszyjnikami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pierścionkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrączkami ślubnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze srebrnymi kolczykami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do biżuterii, usługi sprzedaży detalicznej w związku z perłami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią
osobistą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bransoletkami
na kostkę, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kamieniami szlachetnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kamieniami jubilerskimi, usługi sprzedaży hurtowej świadczone online w zakresie
biżuterii, usługi sprzedaży hurtowej w związku z naszyjnikami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami jubilerskimi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze złotymi łańcuszkami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze złotymi bransoletkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze złotymi naszyjnikami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze złotymi kolczykami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze srebrnymi naszyjnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pierścionkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrączkami
ślubnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze srebrnymi kolczykami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do biżuterii, usługi sprzedaży hurtowej w związku z perłami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią osobistą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z bransoletkami na kostkę, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kamieniami szlachetnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kamieniami jubilerskimi.

(111) 342156
(220) 2020 12 15
(210) 522220
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HC
(540)
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dzinie kontroli jakości z wyłączeniem usług związanych z przetwarzaniem tworzyw sztucznych, audyt jakości z wyłączeniem usług
związanych z przetwarzaniem tworzyw sztucznych.

(111) 342158
(220) 2020 11 09
(151) 2021 04 08
(441) 2020 12 14
(732) SZYMANKIEWICZ RAFAŁ, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GreenDay
(540)

(210) 520620

(591) zielony, czerwony
(531) 08.07.04, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 pizzeria, catering, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos.
(111) 342159
(220) 2020 01 29
(210) 509569
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) DEC ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DECCARES
(510), (511) 24 tekstylia, materiały tekstylne, tkaniny, 25 odzież, 35
reklama, marketing, sprzedaż: dzianin, tkanin, przędzy bawełnianej,
tekstyliów, materiałów tekstylnych, odzieży, bielizny, 41 szkolenia,
coaching.
(111) 342160
(220) 2020 01 29
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) DEC ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DECCARES
(540)

(210) 509570

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 24 tekstylia, materiały tekstylne, tkaniny, 25 odzież, 35
reklama, marketing, sprzedaż: dzianin, tkanin, przędzy bawełnianej,
tekstyliów, materiałów tekstylnych, odzieży, bielizny, 41 szkolenia,
coaching.
(591) czerwony, żółty, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.12, 26.05.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 klocki do łączenia [zabawki].
(111) 342157
(220) 2020 10 30
(210) 520165
(151) 2021 07 20
(441) 2020 12 07
(732) DEMBIŃSKA AGNIESZKA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEMAG CONSULTING
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, szkolenia biznesowe, szkolenia
edukacyjne, szkolenie zaawansowane, kursy szkoleniowe, organizowanie szkoleń biznesowych, zapewnianie szkoleń online, szkolenia
dla dorosłych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, usługi instruktażowe
i szkoleniowe, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości z wyłączeniem usług związanych z przetwarzaniem tworzyw
sztucznych, certyfikacja [kontrola jakości] z wyłączeniem usług związanych z przetwarzaniem tworzyw sztucznych, doradztwo w dzie-

(111) 342161
(220) 2020 12 15
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) MODERN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moda na jazz
(540)

(210) 522205

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 9 media do pobierania, muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, muzyka cyfrowa
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do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych mp3, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, muzyka
cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu,
nagrania audio, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, nagrania multimedialne, nagrania muzyczne, nagrania muzyczne na taśmach, podcasty, podcasty do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, serie muzycznych nagrań dźwiękowych, cyfrowe
taśmy audio, nagrania audio i wideo, taśmy zawierające nagrania
audio, taśmy muzyczne, taśmy z nagraniami muzyki, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, 16 czasopisma muzyczne, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, 38 dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, komunikacja drogą
radiową, interaktywne usługi nadawania programów i łączności,
elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, przekazywanie informacji za pomocą
radia, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, radiowe
usługi informacyjne, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja i odbiór radiowy, transmisja plików danych, audio,
wideo i multimedialnych, transmisja podkastów, transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, transmisja treści audio
i wideo za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi w zakresie
internetowych emisji radiowych, nadawanie cyfrowych treści audio,
transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, nadawanie
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych
sieci łącznościowych, transmisja programów radiowych, transmisje
radiowe i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych, nadawanie muzyki, zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową
w Internecie, podcasting, 41 organizowanie festiwali związanych
z muzyką jazzową, usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej,
udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio
i wideo, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron mp3, radiowe programy rozrywkowe, przedstawienia muzyczne, produkcja muzyczna, usługi prezenterów muzyki,
koncerty muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze, usługi bibliotek
muzycznych, wykonywanie programów muzycznych, organizacja
konkursów muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, usługi
festiwali muzycznych, produkcja nagrań muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych,
prezentacja koncertów muzycznych, zapewnianie muzyki na żywo,
rozrywka z udziałem muzyki, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, usługi w zakresie
dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych na żywo,
tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie]
treści edukacyjnych do podcastów, organizowanie festiwali.

(111) 342162
(220) 2020 12 14
(210) 522209
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) DWORCZYK JERZY ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV
FILM, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) naturetka
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna żywności ekologicznej,
zdrowej żywności, żywności bezglutenowej, suplementów diety, super food, ziół oraz innych spożywczych produktów ekologicznych
realizowana stacjonarnie, na platformie internetowej, radiowej, telewizyjnej oraz online.
(111) 342163
(220) 2020 12 14
(210) 522210
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 18
(732) AM OKNA B. SZYMKOWIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorzów
Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AM OKNA
(510), (511) 6 materiały budowlane (metalowe), markizy metalowe
[materiały budowlane], okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe,
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metalowe okna podnoszone, metalowe okna dachowe w kształcie
kopuły, metalowe okna świetlikowe do użytku w budynkach, drzwi
i okna metalowe, metalowe okna dachowe, okiennice metalowe,
okiennice ochronne (metalowe), wewnętrzne okiennice metalowe,
aluminiowe ramy do okien przesuwnych, okucia metalowe, okucia
metalowe do okien, metalowe okucia do drzwi, rolety zewnętrzne
metalowe, rolety okienne zewnętrzne metalowe, rolety zwijane
[zewnętrzne] z metalu, metalowe parapety okienne, parapety z materiałów metalowych, pergole z metalu, zasuwy (drzwi-) metalowe,
metalowe zasuwy do drzwi, zasuwy metalowe będące elementami
do okien, zasuwy metalowe będące elementami do drzwi, 19 materiały budowlane niemetalowe, okna niemetalowe, okna żaluzjowe
niemetalowe, skrzynkowe (okna-) niemetalowe, dachowe naświetla
półkoliste [okna] z materiałów niemetalowych, niemetalowe okna
świetlikowe do budynków, drzwi niemetalowe, drzwi oszklone,
niemetalowe, zewnętrzne drzwi, niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwiowe (ościeżnice-) niemetalowe, futryny
drzwiowe niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, wewnętrzne
ścianki działowe wykonane z materiałów niemetalowych, ruchome
ścianki działowe [ściany] z materiałów niemetalowych, szkło okienne, wzmocnione szkło budowlane, szkło budowlane (niemetalowe-), szklane ściany, materiały budowlane ze szkła, panele szklane
do drzwi, szklane drzwi do budynków, rolety zewnętrzne do okien
(niemetalowe-), rolety do użytku zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylnej, ogrody zimowe [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, bramy garażowe do użytku domowego (niemetalowe-), 20
zatrzaski do drzwi, niemetalowe, zasuwy drzwiowe, niemetalowe, 35
usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, 37
usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi szklarskie, usługi w zakresie montażu i naprawy szkła płaskiego, usługi
szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet,
usługi w zakresie remontów budynków, naprawa okien, naprawa
rolet okiennych, 39 usługi transportu drogowego, usługi transportu
ładunków, usługi transportowe.

(111) 342164
(220) 2020 12 15
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGUANA
(540)

(210) 522212

(531) 03.11.10, 03.11.24, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody, piwo bezalkoholowe.
(111) 342165
(220) 2020 12 15
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) Hochland SE, Heimenkirch (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hochland SerDog
(540)

(210) 522214

(591) biały, żółty, niebieski, zielony, ciemnozielony, granatowy,
czerwony, pomarańczowy, beżowy
(531) 06.19.01, 06.19.11, 08.05.03, 08.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty mleczne, zwłaszcza sery i przetwory serowe, pasty do smarowania wykonane z sera i/lub przetwory serowe
ze składnikami niemlecznymi, masło, oleje i tłuszcze jadalne, produkty zastępcze na bazie tłuszczów roślinnych do produktów mlecznych,
dania gotowe przyrządzane z sera, gotowe sałatki, serowe hotdogi.
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(111) 342166
(220) 2020 12 15
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) Hochland SE, Heimenkirch (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hochland SerDog
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 522215

(591) granatowy, niebieski, jasnoniebieski, ciemnozielony, zielony,
żółty, biały, czerwony
(531) 06.01.02, 06.01.04, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty mleczne, zwłaszcza sery i przetwory serowe, pasty do smarowania wykonane z sera i/lub przetwory serowe
ze składnikami niemlecznymi, masło, oleje i tłuszcze jadalne, produkty zastępcze na bazie tłuszczów roślinnych do produktów mlecznych,
dania gotowe przyrządzane z sera, gotowe sałatki, serowe hotdogi.
(111) 342167
(220) 2020 12 15
(210) 522217
(151) 2021 05 24
(441) 2021 01 25
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Suplement diety bodymax
(540)

(591) niebieski, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.
(111) 342168
(220) 2020 12 15
(210) 522218
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colon IBESOL
(540)

(591) biały, niebieski, zielony
(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.
(111) 342169
(220) 2020 12 15
(210) 522219
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMUNO Suplementy diety bodymax
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, szary, niebieski
(531) 26.11.06, 26.11.09, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.
(111) 342170
(220) 2020 12 16
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) CAŁA KATARZYNA, Chwaszczyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOME FabriQ
(540)

(210) 522222

(531) 01.01.05, 09.05.01, 09.05.02, 09.05.10, 26.01.03, 26.11.11,
27.05.01
(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych,
artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, elementy
wystroju wnętrz wykonane z tkanin, etykiety z materiału tekstylnego, narzuty-pokrowce na meble, pokrowce i narzuty na meble, podszewki-tkaniny, pokrowce ochronne na siedzenia mebli, powlekane
tekstylia, tkaniny, tekstylia, tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, tekstylne ręczniki kuchenne, tkaniny do dekoracji
wnętrz, tkaniny do tapicerki, tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów tekstylnych, tkaniny do wyposażenia wnętrz, tkaniny ścienne,
tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny
podszewkowe, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, tkaniny z tworzyw sztucznych, tkaniny z lnu, tkaniny z flaneli, wymienne
pokrycia tekstylne na urządzenia elektroniczne niedopasowane lub
niewyprofilowane, wyroby tekstylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, wzorzyste tkaniny do użytku w haftowaniu,
zamienniki materiałów włókienniczych, 25 części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, nakrycia głowy, odzież, bielizna osobista, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież damska, odzież dla chłopców, odzież
dla małych dzieci, odzież do biegania, odzież do spania, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież futrzana, odzież
gimnastyczna, odzież golfowa, inna niż rękawiczki, odzież gotowa, odzież lniana, odzież męska, odzież męska, damska i dziecięca,
odzież niemowlęca, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież
papierowa, odzież pluszowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, odzież robocza, odzież w stylu sportowym, odzież wełniana, odzież wiatroszczelna, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia
dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla
dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn,
odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzchnia dla pań, odzież
wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież wodoodporna, odzież
z imitacji skóry, odzież z lateksu, odzież zawierająca substancje odchudzające, odzież ze skóry, odzież żeglarska nieprzemakalna, stroje
sportowe, stroje plażowe, stroje wizytowe, ubrania codzienne.
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(111) 342171
(220) 2021 04 28
(210) 528216
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEA GETIN LEASING
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Karty debetowe kodowane magnetycznie, Karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], Karty do bankomatu [kodowane], Karty magnetyczne kodowane, Karty mikroprocesorowe, Karty
magnetyczne do identyfikacji osób, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Karty pamięciowe, Karty z układami scalonymi, Kodowane karty płatnicze, Kodowane karty identyfikacyjne, Płyty [nagrania dźwiękowe], Nagrane dyski kompaktowe, Urządzenia i nośniki
do przechowywania danych, Systemy elektronicznych terminali płatniczych [EPOS], Oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, Oprogramowanie do handlu elektronicznego
i płatności elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat
rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych,
Sprzęt komputerowy do przetwarzania płatności elektronicznych
dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, Urządzenia do kodowania danych, Urządzenia do weryfikacji danych na magnetycznie kodowanych kartach, Oprogramowanie zabezpieczające, Bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, Urządzenia
i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej,
Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Urządzenia i przyrządy fotograficzne, Urządzenia kinematograficzne, Urządzenia i przyrządy
optyczne, Urządzenia i przyrządy wagowe do jednostek umownych,
Przyrządy pomiarowe, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy do ratownictwa, Urządzenia
i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy do kontroli, Urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, Elektryczne urządzenia przełączające, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej,
Transformatory, Akumulatory, elektryczne, Elektryczne urządzenia
kontrolno-sterujące, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, Urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazów, Urządzenia
do transmisji dźwięku, Urządzenia do transmisji obrazu, Urządzenia
do reprodukcji obrazów, Bankomaty, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Maszyny liczące i sortujące
monety, Kasy rejestrujące, Automatyczne kasy fiskalne, Komputery,
Sprzęt do przetwarzania danych, Automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, Magnetyczne nośniki danych, Karty kredytowe, Czytniki kart, Sprzęt komputerowy, 16 Papier i karton, Materiały piśmienne,
Materiały introligatorskie, Kleje do materiałów piśmiennych lub
do celów domowych, Materiały przeznaczone dla artystów, Pędzle
malarskie dla artystów, Maszyny do pisania, Maszyny biurowe, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Materiały do pakowania
z papieru, Torby papierowe do pakowania, Czcionki drukarskie, Matryce, Fotografie, Druki, Książki, Katalogi, Periodyki [czasopisma],
Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżowe, Broszury, Ulotki, Prospekty, Afisze, plakaty, Naklejki, Papierowe materiały biurowe, Biurowe artykuły papiernicze, Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Drukowane foldery informacyjne,
Publikacje reklamowe, Publikacje drukowane, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi sekretarskie i biurowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Analizy kosztów, Organizowanie aukcji, Organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Usługi public relations, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Usługi agencji importowo-eksportowych,
Usługi agencji informacji handlowej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Księgowość i prowadzenie
ksiąg, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej,
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Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Usługi doradcze dotyczące
działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze
w zakresie zarządzania handlowego, Promocja sprzedaży, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Usługi w zakresie ekspertyzy
dotyczącej działalności gospodarczej, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji na temat działalności
gospodarczej, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi rekrutacyjne, Dobór personelu [dla osób trzecich], Doradztwo w zakresie
zarządzania personelem i zatrudniania, Przeprowadzanie badań opinii publicznej, Badanie rynku, Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Statystyczne badania rynkowe, Usługi wyceny działalności gospodarczej,
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie promocji, Usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów i programów motywacyjnych, Archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie
przedstawienia weksli, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Leasing billboardów reklamowych, 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, Usługi monetarne, Usługi maklerskie, Usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), Usługi w zakresie nieruchomości,
Bankowość elektroniczna, Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Leasing finansowy, Finansowanie zakupów w formie leasingu, Świadczenie finansowych usług leasingowych, Finansowanie zakupów na raty [leasing], Notowania giełdowe, Doradztwo finansowe,
Doradztwo inwestycyjne, Usługi doradztwa finansowego w zakresie
zarządzania ryzykiem, Usługi depozytowe, Usługi kredytowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Zarządzanie majątkiem, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Pośrednictwo w usługach finansowych, Transfer elektroniczny środków
pieniężnych, Usługi w zakresie przelewów walutowych, Przelew funduszy za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
Usługi w zakresie elektronicznych płatności, Pożyczki pieniężne,
Usługi finansowania samochodów, Kredyty hipoteczne i usługi finansowania, Finansowanie zakupów konsumenckich, Usługi kredytowe
w zakresie inwestycji majątkowych, Windykacja należności i odzysk
długu, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi emerytalno-rentowe, Fundusze emerytalne, Usługi finansowe związane z emeryturami, Usługi finansowe związane z oszczędzaniem, Obrót
papierami wartościowymi, Usługi w zakresie inwestowania środków
pieniężnych, Usługi finansowe związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, Usługi
pośrednictwa w zakresie akcji spółki, Usługi finansowe w zakresie
obrotu akcjami, Udzielanie informacji dotyczących rynku akcji, Usługi w zakresie gwarantowania emisji, Usługi związane z prowadzeniem maklerskich rachunków papierów wartościowych, Bankowe
usługi rozliczeniowe, Prognozy finansowe, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Usługi doradcze dotyczące finansowania, Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, Zarządzanie funduszem, Zarządzanie aktywami, Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Usługi brokerskie
w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi brokerskie w zakresie kredytów, Finansowe usługi rozliczeniowe [clearingowe], Usługi w zakresie faktoringu, Usługi finansowe związane z akredytywą, Usługi
bankowe związane z czekami podróżnymi, Usługi w zakresie rachunków bankowych, Obsługa czeków, Przyjmowanie weksli, Usługi w zakresie przelewów pieniędzy elektronicznych, Udzielanie gwarancji
finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Transakcje w zakresie wartości dewizowych, Pożyczki konsorcjalne, Świadczenie
usług bankowych, Obsługa funduszy powierniczych, Usługi powiernicze, Usługi w zakresie inwestycji powierniczych, Usługi dotyczące
kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Obsługa kart do transakcji płatniczych, Dokonywanie transakcji finansowych, Usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, Wycena nieruchomości, Wycena majątku ruchomego, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Udziela-
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nie informacji dotyczących nieruchomości, Wynajem mieszkań,
Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Administrowanie
nieruchomościami, Inwestowanie w nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Finansowanie projektów deweloperskich, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, Pożyczki, Pożyczki firmowe, Pożyczki na zakup leasingowy, Pożyczki z poręczeniem, Pożyczki za zabezpieczeniem,
Pożyczki ratalne, Finansowanie leasingu pojazdów, Finansowanie
zakupów leasingowych samochodów, Leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, Leasing finansowy (zakup ratalny), Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, 37 Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego
i konserwacyjnego, 38 Telekomunikacja, Usługi agencji prasowych,
Usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, Przesyłanie telekopii, Wypożyczanie modemów, Interaktywne usługi nadawania
programów i łączności, Usługi przesyłania danych, Usługi przesyłania
i odbioru wiadomości, Komunikacja przez terminale komputerowe,
Komunikacja przez sieci światłowodowe, Usługi w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Wypożyczanie aparatury komunikacyjnej, Usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Świadczenie usług poczty
elektronicznej [e-mail], Zapewnianie dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej, Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Komunikacja elektroniczna
za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych
i forów internetowych, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Informacja o telekomunikacji, 39 Usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Leasing kontenerów towarowych,
Leasing podwozi kontenerowych na ładunek, 41 Usługi wydawnicze,
Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi sportowe i kulturalne, Publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie książek, Publikacje multimedialne, Publikowanie
drogą elektroniczną, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo
i telewizyjnych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych, Produkcja
filmów, Organizowanie gier i konkursów, Organizowanie zawodów
sportowych, Organizowanie loterii, Organizowanie festiwali, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizacja
szkoleń, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, Dostarczanie informacji dotyczących
edukacji, Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych,
Usługi informacji o rozrywce, Usługi w zakresie informacji sportowej,
Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, 42 Projektowanie systemów komputerowych, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Usługi w zakresie badań naukowych,
Usługi w zakresie badań technicznych, Badania w dziedzinie komputerów, Badania nad oprogramowaniem komputerowym, Ekspertyzy
w zakresie technologii, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerów, Usługi projektowania w zakresie tworzenia
sieci, Usługi doradztwa informatycznego, Tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Hosting portali internetowych, Leasing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowania, 45 Mediacja [usługi prawne], Usługi prawne,
Usługi arbitrażowe, Mediacje, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Dostarczanie informacji prawnych, Sporządzanie ekspertyz
prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Przygotowywanie przepisów,
Usługi doradcze w zakresie prawa, Pośrednictwo w procedurach
prawnych, Usługi pomocy w sprawach spornych, Zarządzanie własnością intelektualną.

(111) 342172
(220) 2021 04 28
(210) 528217
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

47

(540) IGL
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Karty debetowe kodowane magnetycznie, Karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], Karty do bankomatu [kodowane],
Karty magnetyczne kodowane, Karty mikroprocesorowe, Karty magnetyczne do identyfikacji osób, Karty inteligentne [karty z układem
scalonym], Karty pamięciowe, Karty z układami scalonymi, Kodowane
karty płatnicze, Kodowane karty identyfikacyjne, Płyty [nagrania
dźwiękowe], Nagrane dyski kompaktowe, Urządzenia i nośniki
do przechowywania danych, Programy komputerowe, Systemy elektronicznych terminali płatniczych [EPOS], Oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, Oprogramowanie
do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp
do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie
operacji bankowych, Sprzęt komputerowy do przetwarzania płatności
elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby
trzecie, Urządzenia do kodowania danych, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, Urządzenia do weryfikacji
danych na magnetycznie kodowanych kartach, Oprogramowanie zabezpieczające, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie
danych, Bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej,
Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Urządzenia i przyrządy fotograficzne, Urządzenia kinematograficzne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i przyrządy wagowe do jednostek umownych, Przyrządy pomiarowe, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia i przyrządy
do ważenia, Urządzenia i przyrządy do ratownictwa, Urządzenia i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy do kontroli, Urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, Elektryczne urządzenia przełączające, Aparatura
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Transformatory,
Akumulatory, elektryczne, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, Urządzenia
do nagrywania dźwięku i obrazów, Urządzenia do transmisji dźwięku,
Urządzenia do transmisji obrazu, Urządzenia do reprodukcji obrazów,
Bankomaty, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Maszyny liczące i sortujące monety, Kasy rejestrujące, Automatyczne kasy fiskalne, Komputery, Sprzęt do przetwarzania danych, Automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, Magnetyczne
nośniki danych, Karty kredytowe, Czytniki kart, Sprzęt komputerowy,
16 Papier i karton, Materiały drukowane, Materiały piśmienne, Materiały introligatorskie, Kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, Materiały przeznaczone dla artystów, Pędzle malarskie dla
artystów, Maszyny do pisania, Maszyny biurowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, Materiały do pakowania z papieru, Torby
papierowe do pakowania, Czcionki drukarskie, Matryce, Fotografie,
Druki, Książki, Katalogi, Periodyki [czasopisma], Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżowe, Broszury, Ulotki, Prospekty, Afisze, plakaty,
Naklejki, Papierowe materiały biurowe, Biurowe artykuły papiernicze,
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje drukowane, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi sekretarskie i biurowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Analizy kosztów, Organizowanie aukcji, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi public relations,
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Komputerowe zarządzanie bazami danych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji informacji handlowej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt działalności gospodar-
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czej, Doradztwo związane z audytem, Audyt przedsiębiorstw, Usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Księgowość
i prowadzenie ksiąg, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz,
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie zarządzania handlowego, Promocja sprzedaży, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Usługi w zakresie ekspertyzy
dotyczącej działalności gospodarczej, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi rekrutacyjne,
Dobór personelu [dla osób trzecich], Doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Przeprowadzanie badań opinii publicznej, Badanie rynku, Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia
działalności gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Statystyczne
badania rynkowe, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji handlowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Kompilacja komputerowych
baz danych, Systematyzowanie danych w komputerowych bazach
danych, Zestawianie danych w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie promocji, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Organizacja,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Archiwizacja dokumentów lub
taśm magnetycznych [usługi biurowe], Usługi w zakresie zarządzania
ryzykiem w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie przedstawienia weksli, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Leasing billboardów reklamowych, 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe,
Usługi monetarne, Usługi maklerskie, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi w zakresie finansowania zakupów
na raty (leasing), Usługi w zakresie nieruchomości, Bankowość elektroniczna, Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Leasing finansowy, Finansowanie zakupów w formie leasingu, Świadczenie finansowych usług leasingowych, Finansowanie zakupów na raty
[leasing], Notowania giełdowe, Doradztwo finansowe, Doradztwo inwestycyjne, Usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania
ryzykiem, Usługi depozytowe, Usługi kredytowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Zarządzanie majątkiem, Organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Pośrednictwo
w usługach finansowych, Transfer elektroniczny środków pieniężnych,
Usługi w zakresie przelewów walutowych, Przelew funduszy za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Usługi w zakresie elektronicznych płatności, Pożyczki pieniężne, Usługi finansowania
samochodów, Kredyty hipoteczne i usługi finansowania, Finansowanie zakupów konsumenckich, Usługi kredytowe w zakresie inwestycji
majątkowych, Windykacja należności i odzysk długu, Usługi w zakresie
windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi emerytalno-rentowe, Fundusze emerytalne, Usługi finansowe związane z emeryturami, Usługi finansowe związane z oszczędzaniem, Obrót papierami wartościowymi, Usługi
w zakresie inwestowania środków pieniężnych, Usługi finansowe związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, Usługi pośrednictwa w zakresie akcji spółki,
Usługi finansowe w zakresie obrotu akcjami, Udzielanie informacji dotyczących rynku akcji, Usługi w zakresie gwarantowania emisji, Usługi
związane z prowadzeniem maklerskich rachunków papierów wartościowych, Bankowe usługi rozliczeniowe, Prognozy finansowe, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Analizy finansowe, Usługi doradcze dotyczące finansowania, Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych,
Zarządzanie funduszem, Zarządzanie aktywami, Ubezpieczeniowe
usługi brokerskie, Usługi brokerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi brokerskie w zakresie kredytów, Finansowe usługi rozliczeniowe [clearingowe], Usługi w zakresie faktoringu, Usługi finansowe związane z akredytywą, Usługi bankowe związane z czekami
podróżnymi, Usługi w zakresie rachunków bankowych, Obsługa czeków, Przyjmowanie weksli, Usługi w zakresie przelewów pieniędzy
elektronicznych, Udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Transakcje w zakresie wartości dewizowych, Pożyczki konsorcjalne, Świadczenie usług bankowych, Obsługa funduszy
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powierniczych, Usługi powiernicze, Usługi w zakresie inwestycji powierniczych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Obsługa kart do transakcji płatniczych, Dokonywanie transakcji finansowych, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, Wycena
nieruchomości, Wycena majątku ruchomego, Agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Wynajem mieszkań, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Administrowanie nieruchomościami, Inwestowanie w nieruchomości,
Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania gruntu,
Finansowanie projektów deweloperskich, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Pożyczki, Pożyczki firmowe, Pożyczki na zakup
leasingowy, Pożyczki z poręczeniem, Pożyczki za zabezpieczeniem,
Pożyczki ratalne, Finansowanie leasingu pojazdów, Finansowanie zakupów leasingowych samochodów, Leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, Leasing finansowy (zakup ratalny), Udostępnianie
funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, 37 Wynajem narzędzi, instalacji
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 38 Telekomunikacja, Usługi agencji prasowych, Usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, Przesyłanie telekopii, Wypożyczanie modemów, Interaktywne usługi nadawania programów
i łączności, Usługi przesyłania danych, Usługi przesyłania i odbioru
wiadomości, Komunikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja przez sieci światłowodowe, Usługi w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Wypożyczanie aparatury komunikacyjnej, Usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń, Świadczenie usług poczty elektronicznej [e-mail],
Zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii
chatowych i forów internetowych, Zapewnianie dostępu do baz danych online, Udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających
wymianę danych drogą elektroniczną, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Informacja o telekomunikacji, 39 Usługi wynajmu
związane z transportem i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Leasing kontenerów towarowych, Leasing podwozi kontenerowych na ładunek, 41 Usługi wydawnicze, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Usługi
w zakresie rozrywki, Usługi sportowe i kulturalne, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie gazet, periodyków,
katalogów i broszur, Publikowanie książek, Publikacje multimedialne,
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych,
Produkcja filmów, Organizowanie gier i konkursów, Organizowanie
zawodów sportowych, Organizowanie loterii, Organizowanie festiwali,
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizacja szkoleń, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie
wystaw w celach rozrywkowych, Dostarczanie informacji dotyczących
edukacji, Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych,
Usługi informacji o rozrywce, Usługi w zakresie informacji sportowej,
Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, 42 Projektowanie
systemów komputerowych, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Usługi w zakresie badań naukowych, Usługi
w zakresie badań technicznych, Badania w dziedzinie komputerów,
Badania nad oprogramowaniem komputerowym, Ekspertyzy w zakresie technologii, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego, Usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci,
Usługi doradztwa informatycznego, Wynajem oprogramowania i programów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Programowanie oprogramowania do portali internetowych,
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Hosting portali internetowych, Leasing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowania, 45 Mediacja [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi arbitrażowe,
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Mediacje, Licencjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Dostarczanie informacji prawnych, Sporządzanie
ekspertyz prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Przygotowywanie
przepisów, Usługi doradcze w zakresie prawa, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Usługi pomocy w sprawach spornych, Zarządzanie
własnością intelektualną.

(111) 342173
(220) 2021 04 28
(210) 528218
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 9 Karty debetowe kodowane magnetycznie, Karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], Karty do bankomatu [kodowane],
Karty magnetyczne kodowane, Karty mikroprocesorowe, Karty magnetyczne do identyfikacji osób, Karty inteligentne [karty z układem
scalonym], Karty pamięciowe, Karty z układami scalonymi, Kodowane
karty płatnicze, Kodowane karty identyfikacyjne, Płyty [nagrania
dźwiękowe], Nagrane dyski kompaktowe, Urządzenia i nośniki
do przechowywania danych, Programy komputerowe, Systemy elektronicznych terminali płatniczych [EPOS], Oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, Oprogramowanie
do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp
do informacji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie
operacji bankowych, Sprzęt komputerowy do przetwarzania płatności
elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby
trzecie, Urządzenia do kodowania danych, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, Urządzenia do weryfikacji
danych na magnetycznie kodowanych kartach, Oprogramowanie zabezpieczające, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie
danych, Bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej,
Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Urządzenia i przyrządy fotograficzne, Urządzenia kinematograficzne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i przyrządy wagowe do jednostek umownych, Przyrządy pomiarowe, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia i przyrządy
do ważenia, Urządzenia i przyrządy do ratownictwa, Urządzenia i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy do kontroli, Urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, Elektryczne urządzenia przełączające, Aparatura
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Transformatory,
Akumulatory, elektryczne, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, Urządzenia
do nagrywania dźwięku i obrazów, Urządzenia do transmisji dźwięku,
Urządzenia do transmisji obrazu, Urządzenia do reprodukcji obrazów,
Bankomaty, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Maszyny liczące i sortujące monety, Kasy rejestrujące, Automatyczne kasy fiskalne, Komputery, Sprzęt do przetwarzania danych, Automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, Magnetyczne
nośniki danych, Karty kredytowe, Czytniki kart, Sprzęt komputerowy,
16 Papier i karton, Materiały drukowane, Materiały piśmienne, Materiały introligatorskie, Kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, Materiały przeznaczone dla artystów, Pędzle malarskie dla
artystów, Maszyny do pisania, Maszyny biurowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, Materiały do pakowania z papieru, Torby
papierowe do pakowania, Czcionki drukarskie, Matryce, Fotografie,
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Druki, Książki, Katalogi, Periodyki [czasopisma], Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżowe, Broszury, Ulotki, Prospekty, Afisze, plakaty,
Naklejki, Papierowe materiały biurowe, Biurowe artykuły papiernicze,
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje drukowane, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi sekretarskie i biurowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Analizy kosztów, Organizowanie aukcji, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi public relations,
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Komputerowe zarządzanie bazami danych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji informacji handlowej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt działalności gospodarczej, Doradztwo związane z audytem, Audyt przedsiębiorstw, Usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Księgowość
i prowadzenie ksiąg, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz,
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie zarządzania handlowego, Promocja sprzedaży, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Usługi w zakresie ekspertyzy
dotyczącej działalności gospodarczej, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi rekrutacyjne,
Dobór personelu [dla osób trzecich], Doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Przeprowadzanie badań opinii publicznej, Badanie rynku, Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia
działalności gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Statystyczne
badania rynkowe, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji handlowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Kompilacja komputerowych
baz danych, Systematyzowanie danych w komputerowych bazach
danych, Zestawianie danych w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie promocji, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Organizacja,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Archiwizacja dokumentów lub
taśm magnetycznych [usługi biurowe], Usługi w zakresie zarządzania
ryzykiem w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie przedstawienia weksli, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Leasing billboardów reklamowych, 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe,
Usługi monetarne, Usługi maklerskie, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi w zakresie finansowania zakupów
na raty (leasing), Usługi w zakresie nieruchomości, Bankowość elektroniczna, Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Leasing finansowy, Finansowanie zakupów w formie leasingu, Świadczenie finansowych usług leasingowych, Finansowanie zakupów na raty
[leasing], Notowania giełdowe, Doradztwo finansowe, Doradztwo inwestycyjne, Usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania
ryzykiem, Usługi depozytowe, Usługi kredytowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Zarządzanie majątkiem, Organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Pośrednictwo
w usługach finansowych, Transfer elektroniczny środków pieniężnych,
Usługi w zakresie przelewów walutowych, Przelew funduszy za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Usługi w zakresie elektronicznych płatności, Pożyczki pieniężne, Usługi finansowania
samochodów, Kredyty hipoteczne i usługi finansowania, Finansowanie zakupów konsumenckich, Usługi kredytowe w zakresie inwestycji
majątkowych, Windykacja należności i odzysk długu, Usługi w zakresie
windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi emerytalno-rentowe, Fundusze emerytalne, Usługi finansowe związane z emeryturami, Usługi finansowe związane z oszczędzaniem, Obrót papierami wartościowymi, Usługi
w zakresie inwestowania środków pieniężnych, Usługi finansowe związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe w sprawach papie-
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rów wartościowych, Usługi pośrednictwa w zakresie akcji spółki,
Usługi finansowe w zakresie obrotu akcjami, Udzielanie informacji dotyczących rynku akcji, Usługi w zakresie gwarantowania emisji, Usługi
związane z prowadzeniem maklerskich rachunków papierów wartościowych, Bankowe usługi rozliczeniowe, Prognozy finansowe, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Analizy finansowe, Usługi doradcze dotyczące finansowania, Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych,
Zarządzanie funduszem, Zarządzanie aktywami, Ubezpieczeniowe
usługi brokerskie, Usługi brokerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi brokerskie w zakresie kredytów, Finansowe usługi rozliczeniowe [clearingowe], Usługi w zakresie faktoringu, Usługi finansowe związane z akredytywą, Usługi bankowe związane z czekami
podróżnymi, Usługi w zakresie rachunków bankowych, Obsługa czeków, Przyjmowanie weksli, Usługi w zakresie przelewów pieniędzy
elektronicznych, Udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Transakcje w zakresie wartości dewizowych, Pożyczki konsorcjalne, Świadczenie usług bankowych, Obsługa funduszy
powierniczych, Usługi powiernicze, Usługi w zakresie inwestycji powierniczych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Obsługa kart do transakcji płatniczych, Dokonywanie transakcji finansowych, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, Wycena
nieruchomości, Wycena majątku ruchomego, Agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Wynajem mieszkań, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Administrowanie nieruchomościami, Inwestowanie w nieruchomości,
Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania gruntu,
Finansowanie projektów deweloperskich, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Pożyczki, Pożyczki firmowe, Pożyczki na zakup
leasingowy, Pożyczki z poręczeniem, Pożyczki za zabezpieczeniem,
Pożyczki ratalne, Finansowanie leasingu pojazdów, Finansowanie zakupów leasingowych samochodów, Leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, Leasing finansowy (zakup ratalny), Udostępnianie
funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, 37 Wynajem narzędzi, instalacji
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 38 Telekomunikacja, Usługi agencji prasowych, Usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, Przesyłanie telekopii, Wypożyczanie modemów, Interaktywne usługi nadawania programów
i łączności, Usługi przesyłania danych, Usługi przesyłania i odbioru
wiadomości, Komunikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja przez sieci światłowodowe, Usługi w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Wypożyczanie aparatury komunikacyjnej, Usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń, Świadczenie usług poczty elektronicznej [e-mail],
Zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii
chatowych i forów internetowych, Zapewnianie dostępu do baz danych online, Udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających
wymianę danych drogą elektroniczną, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Informacja o telekomunikacji, 39 Usługi wynajmu
związane z transportem i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Leasing kontenerów towarowych, Leasing podwozi kontenerowych na ładunek, 41 Usługi wydawnicze, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Usługi
w zakresie rozrywki, Usługi sportowe i kulturalne, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie gazet, periodyków,
katalogów i broszur, Publikowanie książek, Publikacje multimedialne,
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych,
Produkcja filmów, Organizowanie gier i konkursów, Organizowanie
zawodów sportowych, Organizowanie loterii, Organizowanie festiwali,
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizacja szkoleń, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie
wystaw w celach rozrywkowych, Dostarczanie informacji dotyczących
edukacji, Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych,
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Usługi informacji o rozrywce, Usługi w zakresie informacji sportowej,
Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, 42 Projektowanie
systemów komputerowych, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Usługi w zakresie badań naukowych, Usługi
w zakresie badań technicznych, Badania w dziedzinie komputerów,
Badania nad oprogramowaniem komputerowym, Ekspertyzy w zakresie technologii, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego, Usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci,
Usługi doradztwa informatycznego, Wynajem oprogramowania i programów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Programowanie oprogramowania do portali internetowych,
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Hosting portali internetowych, Leasing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowania, 45 Mediacja [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi arbitrażowe,
Mediacje, Licencjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Dostarczanie informacji prawnych, Sporządzanie
ekspertyz prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Przygotowywanie
przepisów, Usługi doradcze w zakresie prawa, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Usługi pomocy w sprawach spornych, Zarządzanie
własnością intelektualną.

(111) 342174
(220) 2020 12 16
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) BRONKA HALINA, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bb beauty bestie
(540)

(210) 522229

(591) biały, szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla ciała,
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, nakładanie produktów
kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych,
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, zabiegi kosmetyczne na ciało,
twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, salony piękności, usługi salonów piękności, usługi salonów pielęgnacji
paznokci, świadczenie usług przez salony piękności, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności.
(111) 342175
(220) 2020 12 14
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) OPA CARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OC OPA CARBO
(540)

(210) 522230

(591) biały, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, 9 instalacje
elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesa-
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mi przemysłowymi, 35 obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz
innych, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, naprawa pomp, układanie kabli, usługi elektryków, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], sprawdziany edukacyjne, 42 badania techniczne, kalibrowanie [pomiary], miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów
technicznych, projektowanie budowlane, usługi inżynieryjne.

(111) 342176
(220) 2020 12 15
(210) 522239
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) RAK KAROL, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROZSTROJENI
(510), (511) 41 występy zespołów muzycznych na żywo, prezentacja
występów zespołów muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych.
(111) 342177
(220) 2020 12 15
(210) 522243
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 25
(732) BOROŃ MAGDALENA MARIA FIRMA USŁUGOWOSZKOLENIOWA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ CHIROPRAKTYKA
NATUROTERAPIA
(540)
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(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gastrofast
(510), (511) 5 leki stosowane w chorobach układu pokarmowego,
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób związanych z trawieniem, niestrawnością, problemami gastrycznymi, suplementy diety
wspomagające trawienie, środki ułatwiające trawienie, produkty
lecznicze zawierające substancje pochodzenia naturalnego, w tym
przetwory roślinne i substancje wyodrębnione z roślin, suplementy
diety zawierające substancje pochodzenia naturalnego, w tym przetwory roślinne i substancje wyodrębnione z roślin, produkty lecznicze w postaci płynów, toników, syropów, tabletek, kapsułek, kropli,
suplementy diety w postaci płynów, toników, syropów, tabletek,
kapsułek, kropli, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy ziołowe, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.
(111) 342180
(220) 2020 12 15
(210) 522255
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa Basket Liga
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 01.15.23, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 342181
(220) 2020 12 15
(210) 522259
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa Basket Liga Kobiet
(540)
(591) zielony, niebieski
(531) 02.09.14, 02.09.15, 02.09.25, 03.13.01, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 342178
(220) 2020 12 15
(210) 522245
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 25
(732) BOROŃ MAGDALENA MARIA FIRMA USŁUGOWOSZKOLENIOWA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM SZKOLENIOWE HOLISTYKA
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(591) zielony, niebieski
(531) 26.01.08, 26.01.09, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 342179
(151) 2021 05 25

(220) 2020 12 16
(441) 2021 02 08

(210) 522253

(111) 342182
(220) 2020 12 15
(210) 522257
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa Basket Liga
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(540) PIEKARNIA ormiańsko-gruzińska
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 jednorazowe produkty papierowe, materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 21 zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, dania gotowe i wytrawne przekąski, 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, 43
oferowanie żywności i napojów w bistrach.

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(111) 342187
(220) 2020 12 16
(210) 522273
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) MARVIPOL MOKO BOTANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOKO BOTANIKA
(540)

(111) 342183
(220) 2020 12 15
(210) 522260
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa Basket Liga Kobiet
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 01.15.23, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 342184
(220) 2020 12 15
(210) 522263
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) LOŻA CAFE BOGDAN JANICKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUZZGOL
(510), (511) 3 detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty chemiczne
do czyszczenia do użytku domowego, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego.
(111) 342185
(220) 2020 12 15
(210) 522266
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) BONE BROTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) goodjo
(510), (511) 29 wywar, bulion, zupy, składniki do sporządzania zup
zawarte w tej klasie, przetwory do zup jarzynowych, koncentraty rosołowe, koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania,
ekstrakty mięsne, preparaty do produkcji bulionu zawarte w tej klasie.
(111) 342186
(220) 2020 12 16
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) HOVSEPYAN MELS MELS, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 522267

(591) biały, zielony, brązowy
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty,
czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35
zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki
danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje
internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe
ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy
do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem
mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału
tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako
blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami,
kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki
z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane,
naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek z tektury
lub papieru, papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne,
podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki
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na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako
ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe
do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły
papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, magazyny,
przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki,
fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki do książek,
odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do sklejania, modele
pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, reklama i promocja,
badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, pomoc
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej
dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie
miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 36
usługi deweloperskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości
celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, informacja o powyższych usługach, 37 usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany,
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów,
usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych
schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych
usługach, 39 usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych,
informacja o powyższych usługach, 42 usługi deweloperskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków,
wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakre-
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sie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne,
pomiary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych
usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników, informacja
o powyższych usługach.

(111) 342188
(220) 2020 12 16
(210) 522278
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Przypływ Energii
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.
(111) 342189
(220) 2020 12 16
(210) 522279
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Świeży Umysł
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.
(111) 342190
(220) 2020 12 16
(210) 522280
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Pełna Koncentracja
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.
(111) 342191
(220) 2020 09 08
(151) 2021 05 12
(441) 2021 01 18
(732) KLEĆ MARIUSZ DIRAUDIO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAVector
(540)

(210) 518079

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt audio, urządzenia hi-fi, kable audio, złącza audio,
głośniki, 35 udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, ogłoszenia drobne, 38 zapewnienie dostępu do platform
i portali w Internecie.
(111) 342192
(220) 2020 12 16
(210) 522281
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Siła Piękna
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.
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(111) 342193
(220) 2020 12 16
(210) 522282
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Żelazna Kondycja
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.
(111) 342194
(220) 2020 12 16
(210) 522283
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Tarcza Ochronna
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.
(111) 342195
(220) 2020 12 16
(210) 522284
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Plus
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.
(111) 342196
(220) 2020 12 16
(210) 522285
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Active
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.
(111) 342197
(220) 2020 12 16
(210) 522286
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Focus
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.
(111) 342198
(220) 2020 12 16
(210) 522287
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bodymax Vital 50+
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne.
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(111) 342199
(220) 2020 12 16
(210) 522292
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) KOTLICKI ARKADIUSZ JADŁOSTACJA, Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JADŁOSTACJA
(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 29.01.12, 11.03.09,
11.03.23, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.22, 26.04.16
(510), (511) 43 restauracje oferujące dania na wynos, usługi barów
i restauracji, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi restauracyjne.
(111) 342200
(220) 2020 12 16
(151) 2021 05 25
(441) 2021 01 25
(732) AIVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olszyny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIVO
(540)

(210) 522293

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 remontowanie budynków, usługi doradcze dotyczące
remontów budynków, usługi w zakresie remontów budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne, 42 doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, planowanie i projektowanie kuchni, planowanie
[projektowanie] restauracji, planowanie [projektowanie] biur, planowanie [projektowanie] budynków, projektowanie architektoniczne
dekoracji wnętrz, projektowanie architektoniczne, projektowanie
budowlane, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji
wnętrz, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz],
doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz komercyjnych.
(111) 342201
(220) 2018 09 21
(151) 2021 05 31
(441) 2018 11 19
(732) BLUESOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BlueSoft
(540)

(210) 490844

(591) niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.04, 07.05.01
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych,
instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące komputerów
i informatyki, analiza systemu komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenia kopii zapasowych danych poza
komputerem, powielanie programów komputerowych, usługi informatyczne w zakresie elektronicznego przechowywania danych,
instalacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, aktualizacja, instalacja oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych
z programów komputerowych i danych fizycznych nie przeliczeniowych, doradztwo w zakresie technologii komputerowej, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
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projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, monitorowanie
systemów komputerowych przez zdalny dostęp, dostarczanie informacji na temat technologii komputerowej i programowania za pośrednictwem strony internetowej, wynajem serwerów sieciowych,
wynajem komputerów, wynajem oprogramowania komputerowego, badania naukowe i miernicze, konserwacja oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemu komputerowego, badania i rozwój nowych produktów dla
osób trzecich w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi
doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych.

(111) 342202
(220) 2019 03 04
(210) 496649
(151) 2021 03 03
(441) 2019 04 23
(732) OLACHOWSKI KAROL OLAF, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FISTECH
(510), (511) 1 masy i zaprawy iniekcyjne, kleje (spoiwa) montażowe
do mocowania, kotwienia oraz klejenia przemysłowego, chemiczne
środki dla przemysłu budowlanego, 35 prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym również przez Internet towarów takich jak
masy i zaprawy iniekcyjne, kleje (spoiwa) montażowe do mocowania, kotwienia oraz klejenia przemysłowego, chemiczne środki dla
przemysłu budowlanego.
(111) 342203
(220) 2019 07 24
(210) 502675
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) NOWAKOWSKI TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iłowo-Osada (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bioPiekarz NOWAKOWSKI
(540)

(591) zielony
(531) 05.13.25, 08.01.01, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chleb o niskiej zawartości soli przystosowany do celów
medycznych, 30 chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb wielozbożowy,
chleb bezglutenowy, chleb żytni, chleb razowy, zakwas chlebowy,
wyroby cukiernicze, lodowe wyroby cukiernicze, mrożone wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze z mąki, 31 ziarna i produkty rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
(111) 342204
(220) 2019 09 23
(210) 504755
(151) 2020 02 28
(441) 2019 11 04
(732) RYMASZEWSKA MONIKA ANNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMBER HAMMAM
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi oraz higieny i pielęgnacji urody ludzi, doradztwo, konsultacje i informacje
w zakresie higieny i pielęgnacji ludzi, pielęgnacja z wykorzystaniem
środków toaletowych na bazie bursztynu, łaźnia.
(111) 342205
(220) 2020 07 08
(210) 515742
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA,
Mysłakówko (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(591) czerwony
(531) 01.07.19, 26.02.24, 26.07.01, 29.01.01
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, świeczki,
świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece parafinowe, świece
woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze nagrobne
szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne
zalewane, wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe
do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych,
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z ekoparafiny
do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo-stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek woskowo-stearynowo-parafinowo-olejowych w różnych proporcjach tych składników, paliwo woskowe,
parafinowe, olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy oraz
wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.
(111) 342206
(220) 2020 12 16
(210) 522294
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) PUKOWSKA KINGA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) polekont
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie programów
szkolenia młodzieży, prowadzenie warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia edukacyjne.
(111) 342207
(220) 2020 12 16
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) PUKOWSKA KINGA, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 522295

(531) 03.11.10, 03.11.24, 26.01.03, 26.01.05, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie programów
szkolenia młodzieży, prowadzenie warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], szkolenia edukacyjne.
(111) 342208
(220) 2020 12 16
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) WOLFF ANNA INVINITY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH

(210) 522297
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(540)

(591) złoty
(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.02, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.13
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], sympozja związane z edukacją,
edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, badania edukacyjne, budowanie zespołu
(edukacja), coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie
szkoleń, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, kształcenie ustawiczne,
kursy instruktażowe, kursy samoświadomości [szkolenia], kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy
w zakresie rozwoju osobistego, nauczanie praktyk medytacyjnych,
nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, nauczanie w zakresie
zdrowia, organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów
w zakresie samoświadomości, organizacja seminariów, organizacja
sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja webinariów, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja szkoleń, organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie
konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie kursów
wykorzystujących metody samokształcenia, organizowanie kursów
wykorzystujących metody nauczania na odległość, organizowanie
seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie wykładów, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkowanie filmów, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie
kursów, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie warsztatów i seminariów na temat
samoświadomości, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja
elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja i redagowanie książek, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja tekstów
w postaci nośników elektronicznych, publikowania broszur, publikowanie elektroniczne, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, szkolenie zaawansowane, trening osobisty [szkolenie], trening
rozwoju osobistego, trening medytacji, udostępnianie informacji
dotyczących szkoleń, udostępnianie publikacji elektronicznych,
udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi edukacji percepcyjnej, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju
duchowego, usługi pisania blogów, usługi nauczania percepcyjnego,
usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi trenerów osobistych, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie
samoświadomości, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania,
wydawanie gazet, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur,
publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, wydawanie czasopism, publikowanie
książek, czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie ulotek,
prezentacja filmów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view].
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(111) 342209
(220) 2020 12 16
(210) 522298
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełm (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Woda Kresowianka
(510), (511) 32 wody niegazowane, wody gazowane, wody źródlane,
wody mineralne, wody stołowe, wody sodowe, wody smakowe.
(111) 342210
(220) 2011 06 09 K
(210) 492103
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 11
(732) Apple Inc., Cupertino (US)
(540) (znak słowny)
(540) POD
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, gromadzące i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub odtwarzania dźwięków,
obrazów lub innych danych, urządzenia, przyrządy i materiały
do transmitowania i/lub odbierania i/lub nagrywania dźwięku i/lub
obrazów, kalkulatory, sprzęt do przetwarzania danych, komputery,
tablety, terminale komputerowe, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzęt komputerowy, sieci komputerowe, faksy, automatyczne
sekretarki, oprogramowanie i sprzęt na bazie telefonu do odzyskiwania informacji, adaptery, karty rozszerzeń, złącza i moduły sterujące, pamięci o dostępie bezpośrednim RAM, pamięci tylko do odczytu ROM, półprzewodnikowe urządzenia pamięciowe, urządzenia
do gier komputerowych, mikroprocesory, płyty pamięci, monitory,
wyświetlacze, klawiatury, kable, modemy, drukarki, wideofony, napędy dysków, procesory centralne (CPU), pamięci komputerowe,
półprzewodnikowe urządzenia do przechowywania danych, telefony bezprzewodowe, elektroniczny sprzęt i przyrządy komunikacyjne, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, sprzęt, urządzenia
i przyrządy telekomunikacyjne, gry komputerowe i elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe i sprzęt komputerowy z funkcjami
multimedialnymi i interaktywnymi, płytki z obwodami [elektronicznymi], układy scalone, magnetyczne, optyczne i elektroniczne urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do przechowywania danych, dyski twarde, miniaturowe napędy dysków twardych
do przechowywania danych, słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki stereofoniczne, słuchawki dokanałowe, elektryczne odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt fonograficznych,
urządzenia stereo o wysokiej wierności odtwarzania, magnetofony
i aparatura odtwarzającą dźwięk, mikrofony, cyfrowe odtwarzacze
audio i wideo z funkcjami multimedialnymi i interaktywnymi, akcesoria, części, osprzęt i urządzenia testowe do wszystkich wyżej wymienionych towarów, odbiorniki radiowe, wzmacniacze, urządzenia
do nagrywania i odtwarzania dźwięku, cyfrowe urządzenia audio
i wideo, magnetofony kasetowe do odtwarzania i nagrywania, magnetowidy do odtwarzania i nagrywania, odtwarzacze płyt kompaktowych, nagrywarki i odtwarzacze DVD, nagrywarki i odtwarzacze cyfrowych taśm audio, radia [odbiorniki radiowe], miksery
audio, wideo i cyfrowe, nadajniki radiowe, samochodowe zestawy
audio, systemy nawigacji GPS, urządzenia nawigacyjne do pojazdów (komputery pokładowe), aparaty fotograficzne, kamery wideo,
telefony, telefony komórkowe, części i akcesoria do telefonów komórkowych, przenośne cyfrowe urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, przetwarzania informacji, przechowywania i wyświetlania danych, transmisji i odbierania danych, transmisji danych
między komputerami i oprogramowaniem z nimi związanym, podręczne elektroniczne urządzenia cyfrowe do przetwarzania danych,
przetwarzania informacji, przechowywania i wyświetlania danych,
transmisji i odbierania danych, transmisji danych między komputerami i oprogramowaniem z nimi związanym, cyfrowe odtwarzacze
muzyki i/lub odtwarzacze wideo, odtwarzacze MP3 i innych plików
audio w formacie cyfrowym, komputery podręczne, urządzenia
PDA, terminarze elektroniczne, notesy elektroniczne, podręczne
i przenośne elektroniczne urządzenia cyfrowe do wysyłania i odbierania rozmów telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej, treści
wideo, wiadomości błyskawicznych, muzyki, prac audiowizualnych
i innych prac multimedialnych oraz innych danych cyfrowych, urzą-
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dzenia globalnego systemu satelitarnego określania położenia
(GPS), telefony, podręczne i przenośne elektroniczne urządzenia cyfrowe do wysyłania i odbierania rozmów telefonicznych, faksów,
poczty elektronicznej i innych mediów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe, nagrane programy
komputerowe do zarządzania informacjami osobistymi, oprogramowaniem do zarządzania bazami danych, oprogramowaniem
do rozpoznawania znaków, oprogramowaniem do zarządzania telefonią, oprogramowaniem do poczty elektronicznej i przesyłania
wiadomości, oprogramowaniem przywoławczym, oprogramowaniem do telefonów komórkowych, oprogramowanie do synchronizacji baz danych, programy komputerowe umożliwiające dostęp,
przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, oprogramowanie komputerowe do użytku w związku z usługami abonamentowego dostępu do muzyki online, oprogramowanie umożliwiające użytkownikom odtwarzanie i programowanie muzyki oraz treści audio,
wideo, tekstowych i multimedialnych związanych z rozrywką, oprogramowanie zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, treści audio, wideo, tekstowe i multimedialne związane z rozrywką, oprogramowanie
komputerowe
i
oprogramowanie
sprzętowe
do programów systemów operacyjnych, programy do synchronizacji danych oraz programy narzędzi do tworzenia aplikacji do komputerów osobistych i podręcznych, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia, pobierania, transmisji, odbioru, edytowania, rozpakowywania, kodowania, dekodowania, wyświetlania, przechowywania i porządkowania tekstu, grafiki, obrazów i publikacji elektronicznych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe
do dostarczania komunikacji telefonicznej zintegrowanej z globalnymi skomputeryzowanymi sieciami informacyjnymi, przenośne
urządzenia elektroniczne do bezprzewodowego odbierania, przechowywania i/lub transmisji danych i wiadomości oraz urządzenia
elektroniczne umożliwiające użytkownikom śledzenie lub zarządzanie informacjami osobistymi, oprogramowanie do przekierowania
wiadomości, oprogramowanie komputerowe do synchronizacji danych pomiędzy stacją lub urządzeniem zdalnym i stacją lub urządzeniem stałym lub zdalnym, aparatura i instrumenty do efektów
dźwiękowych (oprogramowanie komputerowe), elektroniczne generatory sygnału (oprogramowanie komputerowe), oprogramowanie użytkowe do komputerów osobistych, programy do wygaszaczy
ekranu, oprogramowanie komputerowe do wykrywania, usuwania
i przeciwdziałania wirusom komputerowym, oprogramowanie
do kodowania danych, oprogramowanie do analizy i odzyskiwania
danych, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych systemów komputerowych, przetwarzania danych, przechowywania danych, zarządzania plikami i bazami danych, oprogramowanie do telekomunikacji i komunikacji za pośrednictwem lokalnych lub
globalnych sieci komunikacyjnych, w tym Internetu, intranetów,
ekstranetów, telewizji, komunikacji mobilnej, sieci komórkowych
i satelitarnych, oprogramowanie do tworzenia i dostarczania elektronicznych kartek z pozdrowieniami, wiadomości i poczty elektronicznej, oprogramowanie do projektowania, tworzenia, publikacji
i hostingu stron internetowych, oprogramowanie dostępu do sieci
komunikacyjnych, w tym Internetu, sprzęt komputerowy do użytku
z wszystkimi wyżej wymienionymi towarami, magnetyczne nośniki
danych, czyste komputerowe nośniki danych, magnetyczne, optyczne i elektroniczne materiały do przechowywania danych, chipy, dyski i taśmy zawierające lub przeznaczone do rejestracji programów
i oprogramowania komputerowego, dyski kompaktowe (CD-ROM-y), baterie, baterie do ponownego ładowania, ładowarki, urządzenia do ładowania baterii elektrycznych, żaden z wyżej wymienionych towarów nie stanowi sprzętu i oprogramowania
do przetwarzania sygnałów, używanych do manipulowania sygnałami audio, w zakresie rzeczywistych lub wirtualnych instrumentów
muzycznych, nośniki danych w postaci płyt, automatyczne maszyny
sprzedające i mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami,
kasy rejestrujące, gaśnice, nagrania audio i wideo do pobrania zawierające utwory muzyczne, komediowe, teatralne, filmy sensacyjne, przygodowe i/lub animowane, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci książek, sztuk teatralnych, prospektów, broszur,
biuletynów, czasopism, magazynów i periodyków o szerokiej tematyce ogólnej, czcionki, kroje czcionek, wzory pisma i symbole, w postaci nagranych danych, instrukcje użytkownika w postaci do odczytu elektronicznego, maszynowego lub komputerowego do użytku
z wszystkimi wyżej wymienionymi towarami i sprzedawane w zestawie z nimi, nagrane płyty winylowe, taśmy audio, taśmy audiowizu-

57

alne, kasety audiowizualne, dyski audiowizualne, taśmy audio
do sprzedaży z broszurami, nagrania dźwiękowe, wideo i nagrane
dane, płyty DVD, podkładki pod myszy komputerowe, torby i futerały przystosowane lub dopasowane kształtem do przenoszenia aparatów fotograficznych i/lub kamer wideo, etui do telefonów komórkowych, futerały do telefonów komórkowych, futerały do telefonów
komórkowych zrobione ze skóry lub imitacji skóry, futerały na telefony komórkowe z tkaniny lub materiałów tekstylnych, torby i futerały przystosowane lub dopasowane kształtem do przenoszenia
cyfrowych odtwarzaczy plików muzycznych i/lub wideo, komputerów podręcznych, komputerów kieszonkowych [PDA], terminarzy
elektronicznych i notatników elektronicznych, uchwyty, paski, opaski na ramię, smycze i zapięcia do przenośnych i podręcznych cyfrowych urządzeń elektronicznych do nagrywania, organizowania,
przesyłania, edytowania i przeglądania plików tekstowych, danych,
audio, z obrazami i wideo, poczta elektroniczna i/lub inne dane
do jednego lub wielu przenośnych urządzeń elektronicznych z danych zapisanych na lub powiązanych z komputerem osobistym lub
serwerem, materiały instruktażowe dotyczące wyżej wymienionych
towarów, pojemniki na dyski komputerowe, urządzenia elektroniczne z funkcjami multimedialnymi do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi towarami (które nie stanowią sprzętu i oprogramowania do przetwarzania sygnałów, używanych do manipulowania
sygnałami audio, w zakresie rzeczywistych lub wirtualnych instrumentów muzycznych), urządzenia elektroniczne z funkcjami interaktywnymi do użytku w związku z wszystkimi wyżej wymienionymi towarami (które nie stanowią sprzętu i oprogramowania
do przetwarzania sygnałów, używanych do manipulowania sygnałami audio, w zakresie rzeczywistych lub wirtualnych instrumentów
muzycznych), akcesoria, części, osprzęt oraz urządzenia testujące
do wszystkich wyżej wymienionych towarów (które nie stanowią
sprzętu i oprogramowania do przetwarzania sygnałów, używanych
do manipulowania sygnałami audio, w zakresie rzeczywistych lub
wirtualnych instrumentów muzycznych), torby, futerały i etui przystosowane lub dopasowane kształtem do przechowywania wszystkich wyżej wymienionych towarów wykonane ze skóry, imitacji skóry, tkaniny lub materiałów tekstylnych, żaden z wymienionych
produktów nie stanowi głośników lub akcesoriów, części i osprzętu
do głośników, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, zabawki, karty
do gry, elektroniczne przenośne [podręczne] aparaty do gier, muzyczne zabawki, gry i przedmioty do zabawy, aparatura dźwiękowa
do zabawy, pozytywki (zabawki), instrumenty muzyczne (zabawki),
zabawkowe odtwarzacze nagrań do odtwarzania melodii i kaset,
gry muzyczne, zabawki na baterie, zabawki elektroniczne, gry komputerowe elektryczne, z wyjątkiem przystosowanych do użytku
z odbiornikami telewizyjnymi, elektryczne i elektroniczne urządzenia rozrywkowe (automatyczne, uruchamiane na monety/żetonem),
elektroniczne gry automatyczne, uruchamiane na monety lub żetony (inne niż przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi), podręczne urządzenia i gry elektroniczne (inne niż przystosowane do użytku tylko z odbiornikami telewizyjnymi), gry wideo inne
niż przystosowane do użytku wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, automaty do gier na monety, urządzenia do gier komputerowych, inne niż na monety lub te przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, gry i zabawki z wyjściem wideo, zabawki
elektroniczne, interaktywne gry i zabawki komputerowe, zabawki
i gry muzyczne, wolnostojące urządzenia do gier wideo zawierające
wyświetlacze, zabawkowe podręczne urządzenia elektroniczne,
komputery do zabawy (niedziałające), telefony komórkowe do zabawy (niedziałające), części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 38 telekomunikacja, usługi łączności i telekomunikacji, usługi dostępu do telekomunikacji, łączność za pomocą
komputera, łączność za pomocą tableta, usługi łączności między
komputerami, elektroniczne przesyłanie danych i dokumentacji
za pośrednictwem Internetu lub innych baz danych, wspomagane
komputerowo przesyłanie danych, transmisja danych, usługi transmisji danych, usługi transmisji cyfrowej, elektroniczna transmisja
danych, elektroniczna transmisja danych (usługi-), przesyłanie informacji cyfrowych, zapewnianie dostępu do stron internetowych
i elektronicznych serwisów informacyjnych on-line umożliwiających
pobieranie informacji i danych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, transmitowanie treści audio, wideo, multimedialnych
oraz reklamowych na komputery, telefony komórkowe, odtwarzacze medialne oraz inne przenośne urządzenia cyfrowe, dostarczanie
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muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, zapewnienie tymczasowego dostępu do Internetu w celu używania online oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego użytkownikom programowanie treści audio, wideo, tekstowych i innych treści multimedialnych,
w tym muzyki, koncertów, nagrań wideo, radia, telewizji, wiadomości, sportu, gier, wydarzeń kulturalnych i programów powiązanych
z rozrywką, umożliwianie telekomunikacji bezprzewodowej za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomości cyfrowych, usługi przywoławcze i usługi poczty elektronicznej, w tym usługi umożliwiające
użytkownikowi wysyłanie i/lub odbieranie wiadomości przez bezprzewodową sieć przesyłania danych, usługi jednokierunkowego
i dwukierunkowego przywoływania, komunikacja za pomocą komputera, zapewnianie komunikacji między komputerami, usługi teleksowe, telegraficzne i telefoniczne, nadawanie lub transmisja programów radiowych i / telewizyjnych, usługi w zakresie podziału
czasu w korzystaniu z aparatury łącznościowej, udostępnianie łączy
telekomunikacyjnych i połączeń (linków) z komputerowymi bazami
danych i z Internetem, elektroniczna transmisja plików audio i wideo, strumieniowych i do pobrania, za pośrednictwem sieci komputerowych i innych sieci komunikacyjnych, usługi webcastów (transmisja), elektroniczne przesyłanie wiadomości, świadczenie usług
łącznościowych i przydzielanie dostępu do elektronicznych sieci
komunikacyjnych, w celu transmisji lub odbioru treści dźwiękowych,
wizualnych lub multimedialnych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych do elektronicznych sieci komunikacyjnych, w celu
transmisji lub odbioru treści dźwiękowych, wizualnych lub multimedialnych, zapewnianie dostępu do stron www z muzyką cyfrową
w Internecie, zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, zapewnianie dostępu do połączeń telekomunikacyjnych do Internetu lub
komputerowych baz danych, przydzielanie użytkownikom dostępu
do Internetu (dostawcy usług), usługi poczty elektronicznej, przesyłanie informacji (w tym stron www), programów komputerowych
i wszelkich innych danych, emisja wideo, emisja nagranych uprzednio treści wideo zawierających programy muzyczne i rozrywkowe,
telewizyjne, filmy fabularne, wiadomości, sport, gry, imprezy kulturalne oraz wszelkiego rodzaju programy związane z rozrywką poprzez globalne sieci komputerowe, komputery i inne sieci komunikacyjne, transmisja strumieniowa treści wideo przez globalną sieć
komputerową, abonamentowa emisja audio za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, transmisja audio, transmisja audio słowa
mówionego, muzyki, koncertów i programów radiowych, transmisja
strumieniowa treści audio za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, elektroniczna transmisja plików audio i wideo za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komunikacyjne, mianowicie
dopasowywanie użytkowników w celu przesyłania nagrań muzycznych, filmów wideo i nagrań dźwiękowych przez sieci komunikacyjne, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, komputerowe tablice ogłoszeń z dziedziny muzyki, nagrań wideo, filmów,
książek, telewizji, gier i sportu, udostępnianie elektronicznych tablic
ogłoszeń w celu transmisji komunikatów między użytkownikami
komputerów dotyczących rozrywki, muzyki, koncertów, nagrań wideo, radia, telewizji, filmu, aktualności, sportu, gier i imprez kulturalnych, wypożyczanie, wynajem lub leasing aparatury łącznościowej
i elektronicznych skrzynek pocztowych, usługi elektronicznej agencji prasowej, usługi konsultingowe w dziedzinie elektronicznej komunikacji, faksy, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości,
przesyłanie danych i informacji za pomocą środków elektronicznych, komputera, kabli, odbiornika radiowego, dalekopisu, telelettera, poczty elektronicznej, faksu, odbiornika telewizyjnego, mikrofal, wiązki laserowej, satelity komunikacyjnego lub innych
elektronicznych środków komunikacyjnych, transmisja danych
za pośrednictwem urządzeń audiowizualnych sterowanych przez
urządzenia przetwarzające dane lub komputery, zapewnianie czasu
dostępu do stron internetowych zawierających materiały multimedialne, udzielanie dostępu do baz danych i katalogów przez sieci
komunikacyjne, w celu pozyskania danych z dziedziny muzyki, wideo, filmów, książek, telewizji. gier i sportu, zapewnianie użytkownikom czasu dostępu do elektronicznych sieci komunikacyjnych udostępniających środki do identyfikowania, lokalizowania, grupowania,
rozpowszechniania i zarządzania danymi i łączami z serwerami komputerowymi osób trzecich, procesorami komputerowymi i użytkownikami komputerów, organizowanie i prowadzenie konferencji wideo, zapewnianie czasu dostępu do stron internetowych
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zawierających materiały multimedialne, zapewnianie użytkownikom czasu dostępu do elektronicznych sieci komunikacyjnych udostępniających środki do identyfikowania, lokalizowania, grupowania, rozpowszechniania i zarządzania danymi i łączami z serwerami
komputerowymi osób trzecich, procesorami komputerowymi
i użytkownikami komputerów, dostarczanie komputerowych baz
danych w postaci elektronicznych tablic ogłoszeniowych w dziedzinie muzyki, wideo, filmów, książek, telewizji, gier i sportu, zapewnianie tymczasowego dostępu internetowego do używania online
oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego użytkownikom
programowanie treści audio, wideo, tekstowych i innych treści multimedialnych, w tym muzyki, koncertów, nagrań wideo, radia, telewizji, wiadomości, sportu, gier, wydarzeń kulturalnych i programów
powiązanych z rozrywką, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 naukowe i technologiczne usługi i badania oraz związane z nimi projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze, projektowanie i rozwój sprzętu
i oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi pomocy technicznej, mianowicie rozwiązywanie problemów ze sprzętem komputerowym, komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi,
oprogramowaniem komputerowym i konsumenckimi urządzeniami
elektronicznymi, instalacja, aktualizacja, konserwacja i naprawa
oprogramowania komputerowego, konsultacje techniczne w dziedzinie komputerów, tabletów i elektroniki konsumenckiej, usługi
diagnostyki komputerów, tabletów i elektroniki konsumenckiej,
usługi konsultacyjne w zakresie wyboru, wdrażania i użytkowania
sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i elektronicznych systemów konsumenckich dla osób trzecich, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi doradcze w zakresie wyboru,
wdrażania i użytkowania sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego do obsługiwania konsumenckich systemów
elektronicznych dla osób trzecich w dziedzinie urządzeń audio, audiowizualnych i domowych oraz przenośnych systemów i urządzeń
rozrywkowych, doradztwo techniczne w dziedzinie elektroniki konsumenckiej, mianowicie urządzeń audio, audiowizualnych i domowych oraz przenośnych systemów i urządzeń rozrywkowych, usługi
doradcze w zakresie wyboru, wdrażania i użytkowania sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz systemów
elektroniki konsumenckiej dla osób trzecich, mianowicie urządzeń
audio, audiowizualnych i domowych oraz przenośnych systemów
i urządzeń rozrywkowych, wynajem urządzeń i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, usługi doradcze dotyczące oprogramowania multimedialnego i audiowizualnego, programowanie
komputerów, usługi wsparcia technicznego i konsultacji w opracowywaniu systemów komputerowych, baz danych i aplikacji, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, informacje
dotyczące sprzętu lub oprogramowania komputerowego, udzielane on-line ze światowej sieci komputerowej lub z Internetu, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie multimedialnych witryn internetowych, hosting stron komputerowych
(internetowych) na rzecz osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi dostawcy usług aplikacyjnych (ASP) obejmujące
oprogramowanie komputerowe, usługi dostawcy usług aplikacyjnych (ASP) obejmujące oprogramowanie do tworzenia, pobierania,
transmisji, odbioru, edytowania, rozpakowywania, kodowania, dekodowania, wyświetlania, przechowywania i porządkowania tekstu,
grafiki, obrazów i publikacji elektronicznych, usługi dostawcy usług
aplikacyjnych (ASP) obejmujące oprogramowanie używane w powiązaniu z usługami subskrypcji muzyki online, oprogramowaniem
umożliwiającym użytkownikom odtwarzanie i programowanie muzyki oraz treści audio, wideo, tekstowych i multimedialnych związanych z rozrywką, oraz oprogramowaniem zawierającym muzyczne
nagrania dźwiękowe, treści audio, wideo, tekstowe i multimedialne
związane z rozrywką, udostępnianie wyszukiwarek do pozyskiwania danych w globalnych sieciach komputerowych, obsługiwanie
wyszukiwarek, poradnictwo informatyczne i pomoc przy zapisywaniu informacji na pamięci komputerowe, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych.

(111) 342211
(220) 2003 04 07
(210) 263245
(151) 2021 04 28
(441) 2003 10 20
(732) ”GLUE INVEST” Spółka Akcyjna, Warszawa (PL)
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(554) (znak słowno-graficzno-przestrzenny)
(540) SUPER GLUE
(540)

(591) czarny, biały, czerwony, żółty
(531) 01.01.01, 19.03.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje inne niż do papieru lub do użytku domowego lub
do środków spożywczych, kleje do bandaży chirurgicznych, kleje
do celów przemysłowych, kleje do obuwia, kleje do płytek ściennych, do tapet, do rozlepiania afiszów, 3 kleje do przymocowywania
sztucznych włosów i paznokci, 16 kleje do papieru i do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, 21 pojemniki na klej.
(111) 342212
(220) 2020 08 20
(210) 517332
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732) SYPKA STANISŁAWA GRZEGORZYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amrit Joy
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.16, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje
samoobsługowe, restauracje serwujące delikatesy, restauracje z grillem, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos,
oferowanie żywności i napojów w bistrach, serwowane żywności
i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie
zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia.
(111) 342213
(220) 2020 11 11
(210) 520717
(151) 2021 04 06
(441) 2020 12 14
(732) BUDCZINSKI MICHAŁ MICHAEL, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SB
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(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.05, 03.04.13, 03.04.25, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 25 czapki dziane, czapki sportowe, czapki bejsbolówki,
czapki kolarskie, czapki z daszkiem, szaliki rurkowe (kominy) na szyję,
szaliki, szale, bandany, bandany na szyję, bielizna termoaktywna,
bielizna funkcjonalna, bielizna damska, bielizna dla mężczyzn, bielizna wchłaniająca pot, bielizna osobista, body [bielizna], rękawiczki,
rękawiczki dziane, rękawiczki zimowe, rękawiczki dla rowerzystów,
rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym palcem, kurtki, kurtki
wiatroszczelne, kurtki odblaskowe, ocieplane kurtki, kurtki sportowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki dresowe, długie
kurtki, kurtki dwustronne, kurtki wierzchnie, pikowane kurtki
[odzież], kurtki sportowe do rozgrzewki, krótkie kurtki ciepłe, kurtki
przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki z dzianiny polarowej, kurtki
jako odzież sportowa, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, skarpety sportowe, skarpety termoaktywne, skarpety do jogi, skarpety
do kostek, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki z nadrukami, koszulki
bez rękawów, koszulki do jogi, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki z krótkim rękawem, koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki bez rękawów
do biegania, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, t-shirty z krótkim rękawem,
akcesoria na szyję, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
bezrękawniki, bikini, biustonosze, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, nieusztywniane, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy
polarowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bokserki, bokserki
damskie [bielizna], buty do biegania, buty do boksu, buty damskie,
buty do jazdy na rowerze, buty do jogi, buty do trekkingu, buty dziecięce, buty gimnastyczne, buty lekkoatletyczne, buty nieprzemakalne, buty piłkarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty treningowe [obuwie sportowe], chusty, szale na głowę, ciepła bielizna
[z długim rękawem i długimi nogawkami], czapki baseballowe, dresy
ortalionowe, dresy wiatroszczelne, getry, golfy, kamizelki pikowane,
kamizelki puchowe, kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki
z polaru, kolanówki, kominiarki, komplety do biegania [odzież], komplety do joggingu [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety
sportowe, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla dzieci, koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, krawaty, krótkie spodnie, legginsy, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], nieprzemakalna odzież wierzchnia, korki do butów piłkarskich, obuwie
damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn,
obuwie do uprawiania sportów, obuwie gimnastyczne, obuwie lekkoatletyczne, obuwie na plażę, obuwie piłkarskie, obuwie sportowe,
odzież, odzież damska, odzież dla kolarzy, odzież dla rowerzystów,
odzież do biegania, odzież do sztuk walki, odzież dziecięca, odzież
gimnastyczna, odzież męska, odzież sportowa, odzież triatlonowa,
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież
wierzchnia dla mężczyzn, odzież wodoodporna, odzież wierzchnia
na złe warunki pogodowe, opaski na głowę, opaski przeciwpotne
na głowę, opaski przeciwpotne na nadgarstek, paski, piżamy, peleryny nieprzemakalne, płaszcze sportowe, podkolanówki, podkoszulki,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, polary, repliki kompletów piłkarskich, skarpetki, skarpetki męskie, slipy męskie, figi damskie, spodenki, spodenki bokserskie, spodenki dla rowerzystów, spodnie, spodnie wierzchnie,
spodnie sportowe, spodnie dresowe, spodnie nieprzemakalne,
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spodnie kolarskie, spodnie dziecięce, spodnie wiatroszczelne,
spodnie do joggingu, spodnie do rozgrzewki, funkcjonalne spodnie
termoaktywne, spodnie do jogi, spodnie ze stretchu, spodnie do ćwiczeń fizycznych, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, sportowe
nakrycia głowy [inne niż kaski], staniki sportowe, stringi, stroje
do sportów walki, stroje sportowe, szlafroki, szorty gimnastyczne,
szorty kąpielowe, szorty sportowe, tenisówki, termoaktywne nakrycia głowy, topy bez ramiączek, topy do biegania, topy z dzianin, damskie luźne topy, topy do jogi, topy sportowe do rozgrzewki, ubiory
do uprawiania sztuk walki, ubrania dla kolarzy, znaczniki [narzutki]
sportowe, znaczniki treningowe, wiatrówki, 35 rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama radiowa, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, dystrybucja ulotek, broszur,
druków i próbek do celów reklamowych, rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów
drukowanych], promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, reklama banerowa, reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna, reklama w czasopismach, reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, reklama za pośrednictwem
telefonu, promowanie działalności gospodarczej, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, dystrybucja materiałów promocyjnych, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, przeprowadzanie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych,
organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur,
próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], dystrybucja próbek reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe,
w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 41 usługi trenerskie
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], organizowanie turniejów
sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie
i prowadzenie zawodów lekkoatletycznych, organizowanie imprez
rowerowych, organizowanie wyścigów biegowych, organizowanie
imprez rekreacyjnych, organizowanie pokazów tanecznych, organizowanie pokazów gimnastycznych, organizowanie meczów bokserskich, organizowanie rozrywki wizualnej, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie zawodów lekkoatletycznych, organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie występów na żywo, organizowanie pokazów
na żywo, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie zawodów piłki nożnej, organizowanie meczów piłki nożnej,
organizowanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie gal, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie rozrywki, organizowanie fanklubów, organizowanie turniejów, organizowanie przedstawień, organizowanie wyścigów rowerowych, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], nauczanie gry w piłkę nożną, prowadzenie
treningów sztuk walki, nauka tańca na rurze, organizowanie pokazów tańca, usługi w zakresie nauki tańca, udostępnianie informacji
dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, usługi fitness klubów, szkolenia zawodników sportowych, usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane ze sportem, szkolenia sędziów sportowych,
szkolenia w zakresie zajęć sportowych, usługi edukacyjne, rozrywko-
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we i sportowe, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu,
usługi akademii piłkarskich, szkolenia ruchowe dla dzieci, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, kursy szkoleniowe
dotyczące zajęć sportowych, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, wynajem sprzętu sportowego i obiektów
sportowych, dostarczanie sprzętu sportowego, informacje na temat
sportu, nauka w zakresie sportu, usługi rozrywkowe związane
ze sportem, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], fitness kluby, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, usługi w zakresie organizowania imprez
piłkarskich, organizowanie i prowadzenie zjazdów, usługi doradcze
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne
oraz programy z nagrodami, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, szkolenia
w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, nauczanie w zakresie zdrowia, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], szkolenia w zakresie odżywiania,
szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie
walk bokserskich, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie
meczów piłki nożnej, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie wyścigów rowerowych, prowadzenie imprez sportowych
na żywo, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem,
prowadzenie szkół sztuk walki, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, prowadzenie zajęć poprawiających
kondycję fizyczną, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych,
prowadzenie zawodów sportowych.

(111) 342214
(220) 2020 07 27
(210) 516473
(151) 2021 04 01
(441) 2020 12 14
(732) GRUPA KAPITAŁOWA TIMLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TIMLER
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.01,
26.04.10, 26.04.18
(510), (511) 6 drabiny metalowe, rusztowania aluminiowe, 42 projektowanie dla: energetyki, przemysłu maszynowego i dla budownictwa, badania techniczne, opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
(111) 342215
(220) 2020 08 16
(210) 517167
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) ERCAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gastrotowar
(510), (511) 39 usługi kurierskie towarów, pakowanie towarów, mianowicie produktów żywnościowych do jednego menu, pakowanie
napojów, pakowanie towarów tytoniowych, dostawa towarów,
w szczególności produktów żywnościowych i napojów (nie do natychmiastowego spożycia), towarów tytoniowych, dostawa paczek,
w szczególności paczek z produktami żywnościowymi i napojami
(nie do natychmiastowego spożycia) i towarów tytoniowych, do-
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stawa towarów tytoniowych, w szczególności cygar, dostawa napojów, w szczególności alkoholowych oraz dostawa zestawu napojów
(nie do natychmiastowego spożycia), dostawa z restauracji, mianowicie dostawa dań i napojów z restauracji do natychmiastowego
spożycia, dostawa dań, w szczególności zimnego i ciepłego jedzenia,
w szczególności skompletowanych zestawów do natychmiastowego
spożycia.

(111) 342216
(220) 2020 08 16
(210) 517168
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) ERCAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bookeating
(510), (511) 35 reklama w szczególności żywności, napojów, towarów
tytoniowych, handel, reklama w Internecie, marketing, pośrednictwo umów dla osób trzecich przez skup i sprzedaż towarów również
w ramach handlu internetowego, prowadzenie przedsiębiorstwa,
administracja przedsiębiorstwa, prace biurowe, usługi handlu detalicznego przez Internet w zakresie: artykułów spożywczych, napojów, produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych, towarów tytoniowych i innych używek, usługi hurtowe przez Internet w zakresie:
artykułów spożywczych i napojów, produktów rolnych, ogrodniczych, tytoniowych i innych używek, prezentacja firm w Internecie
i innych mediach, prezentacja towarów w mediach komunikacji dla
handlu detalicznego, systematyzacja danych w bazach komputerowych, pośrednictwo umów dla osób trzecich poprzez wykonywanie
usług również w ramach handlu internetowego, 39 usługi kurierskie
towarów, pakowanie towarów, mianowicie produktów żywnościowych do jednego menu, pakowanie napojów, pakowanie towarów
tytoniowych, dostawa towarów, w szczególności produktów żywnościowych i napojów (nie do natychmiastowego spożycia), towarów
tytoniowych, dostawa paczek, w szczególności paczek z produktami żywnościowymi i napojami (nie do natychmiastowego spożycia)
i towarów tytoniowych, dostawa towarów tytoniowych, w szczególności cygar, dostawa napojów, w szczególności alkoholowych oraz
dostawa zestawu napojów (nie do natychmiastowego spożycia),
dostawa z restauracji, mianowicie dostawa dań i napojów z restauracji do natychmiastowego spożycia, dostawa dań, w szczególności
zimnego i ciepłego jedzenia, w szczególności skompletowanych zestawów do natychmiastowego spożycia, 42 usługi graficzne, usługi
programistyczne, design i tworzenie stron internetowych, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego, udzielenie licencji
na modele biznesowe w ramach franczyzy.
(111) 342217
(220) 2020 08 20
(210) 517345
(151) 2021 04 27
(441) 2021 01 11
(732) WĄSIKIEWICZ MATEUSZ NOVAFARM, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STAVOX
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki
eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne
do użytku osobistego, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, preparaty toaletowe, aerozole
czyszczące, naturalne olejki do celów oczyszczających, mydła
do użytku domowego, płyny do mycia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki
nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych
zestawach, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, maści do celów kosmetycznych, nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe,
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nielecznicze produkty toaletowe, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy,
wata kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż
do celów medycznych, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, aerozole do gardła [nielecznicze], dentystyczne płyny
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, kremy wybielające do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki
stomatologiczne, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze
środki do mycia zębów, odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, pasta do zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej, preparaty do czyszczenia
zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła
i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty
do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy
do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, maseczki
do twarzy i ciała, masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, mleczko
kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach, dezodoranty, dezodoranty do stóp, dezodoranty
do użytku osobistego, dezodoranty przeciwpotne, mydło dezodoryzujące, nielecznicze antyperspiranty, preparaty do ciała w sprayu,
preparaty przeciwpotne, kremy pod prysznic, mydła, mydła do rąk,
mydła do twarzy, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, mydła w płynie, mydło pielęgnacyjne, opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, preparaty do mycia rąk,
produkty z mydła, środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod
prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycznego,
żele pod prysznic, balsam do ciała, balsamy do rąk, balsamy do opalania, balsamy do ust, balsamy po opalaniu, emulsje do ciała, esencje
do pielęgnacji skóry, krem do rak, krem do twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała, kremy do aromaterapii, kremy do demakijażu,
kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy
nawilżające, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maski do twarzy,
maski kosmetyczne, masło do ciała, mleczka do ciała, mleczko po goleniu, mleczko po opalaniu, nawilżacze do skóry, nielecznicze kremy
do ciała, odświeżacze do skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, odżywki do paznokci, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do opalania,
olejki do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki
oczyszczające, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, peelingi złuszczające do ciała,
pianka do czyszczenia, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny oczyszczające, preparaty do opalania, preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], serum
do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające [kosmetyki], środki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki do skóry nielecznicze, wazelina
kosmetyczna, zapachowe kremy do ciała, żel do paznokci, żele
do opalania, żele do twarzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele
oczyszczające, zmywacze do paznokci, balsam do włosów, balsam
odżywczy, farby do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżywcze,
lakier do włosów, maskara do włosów, odżywki do włosów, olejek
do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, preparaty do barwienia włosów, preparaty do kręcenia włosów, szampon do włosów,
szampony, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe,
szampony z odżywką do włosów, tonik do włosów, 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny
do płukania ust, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania ust, płyny do płukania ust
do użytku medycznego, płyny lecznicze do płukania ust, preparaty
farmaceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty lecznicze
do leczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, mydła i detergen-
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ty lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, higieniczne środki nawilżające,
lecznicze suche szampony, preparaty chemiczne do celów sanitarnych, preparaty higieniczne do sterylizacji, produkty higieniczne
do celów medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała,
antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki do celów medycznych, chusteczki odkażające, leczniczy środek do mycia rąk, maści antyseptyczne, nasączone
chusteczki lecznicze, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki bakteriobójcze, spraye
antybakteryjne, środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, substancje sterylizujące, dietetyczna żywność do celów
medycznych, białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne,
dodatki witaminowe w płynie, ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, dodatki do żywności do celów niemedycznych, herbata
lecznicza, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia
w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia w proszku
będące suplementami diety o smaku owocowym, mięta do celów
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, mleczko pszczele do celów medycznych, musujące tabletki
witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje
czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie
suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne
w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako
zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów
medycznych, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe, preparaty
stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, przeciwutleniacze, przeciwutleniacze
do użytku leczniczego, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego,
przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniające suplementy
diety, przeciwutleniające suplementy, skrobia do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety o działaniu
kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe w postaci
plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, tran, witaminy i preparaty
witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diet medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
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(540) ROZMARINE
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki
eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne
do użytku osobistego, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, preparaty toaletowe, aerozole
czyszczące, naturalne olejki do celów oczyszczających, mydła
do użytku domowego, płyny do mycia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki
nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych
zestawach, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, maści do celów kosmetycznych, nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe,
nielecznicze produkty toaletowe, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy,
wata kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż
do celów medycznych, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, aerozole do gardła [nielecznicze], dentystyczne płyny
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, kremy wybielające do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki
stomatologiczne, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze
środki do mycia zębów, odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, pasta do zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej, preparaty do czyszczenia
zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła
i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty
do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy
do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, maseczki
do twarzy i ciała, masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, mleczko
kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach, dezodoranty, dezodoranty do stóp, dezodoranty
do użytku osobistego, dezodoranty przeciwpotne, mydło dezodoryzujące, nielecznicze antyperspiranty, preparaty do ciała w sprayu,
preparaty przeciwpotne, kremy pod prysznic, mydła, mydła do rąk,
mydła do twarzy, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, mydła w płynie, mydło pielęgnacyjne, opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, preparaty do mycia rąk,
produkty z mydła, środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod
prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycznego,
żele pod prysznic, balsam do ciała, balsamy do rąk, balsamy do opalania, balsamy do ust, balsamy po opalaniu, emulsje do ciała, esencje
do pielęgnacji skóry, krem do rak, krem do twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała, kremy do aromaterapii, kremy do demakijażu,
kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy
nawilżające, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maski do twarzy,
maski kosmetyczne, masło do ciała, mleczka do ciała, mleczko po goleniu, mleczko po opalaniu, nawilżacze do skóry, nielecznicze kremy
do ciała, odświeżacze do skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, odżywki do paznokci, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do opalania,
olejki do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki
oczyszczające, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, peelingi złuszczające do ciała,
pianka do czyszczenia, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny oczyszczające, preparaty do opalania, preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrądziko-
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we środki myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], serum
do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające [kosmetyki], środki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki do skóry nielecznicze, wazelina
kosmetyczna, zapachowe kremy do ciała, żel do paznokci, żele
do opalania, żele do twarzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele
oczyszczające, zmywacze do paznokci, balsam do włosów, balsam
odżywczy, farby do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżywcze,
lakier do włosów, maskara do włosów, odżywki do włosów, olejek
do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, preparaty do barwienia włosów, preparaty do kręcenia włosów, szampon do włosów,
szampony, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe,
szampony z odżywką do włosów, tonik do włosów, 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny
do płukania ust, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania ust, płyny do płukania ust
do użytku medycznego, płyny lecznicze do płukania ust, preparaty
farmaceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty lecznicze
do leczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, higieniczne środki nawilżające,
lecznicze suche szampony, preparaty chemiczne do celów sanitarnych, preparaty higieniczne do sterylizacji, produkty higieniczne
do celów medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne
preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała,
antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki do celów medycznych, chusteczki odkażające, leczniczy środek do mycia rąk, maści antyseptyczne, nasączone
chusteczki lecznicze, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki bakteriobójcze, spraye
antybakteryjne, środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, substancje sterylizujące, dietetyczna żywność do celów
medycznych, białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne,
dodatki witaminowe w płynie, ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, dodatki do żywności do celów niemedycznych, herbata
lecznicza, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia
w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia w proszku
będące suplementami diety o smaku owocowym, mięta do celów
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, mleczko pszczele do celów medycznych, musujące tabletki
witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje
czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie
suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne
w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako
zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów
medycznych, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe, preparaty
stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, przeciwutleniacze, przeciwutleniacze
do użytku leczniczego, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego,
przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniające suplementy
diety, przeciwutleniające suplementy, skrobia do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla
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ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety o działaniu
kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe w postaci
plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, tran, witaminy i preparaty
witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diet medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
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(441) 2020 12 14
(732) ŁUKASZEWSKI JAKUB 100CZNIA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100CZNIA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież: bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, T-shirt z krótkim rękawem, 32 napoje bezalkoholowe, soki, wody, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe,
mrożone napoje gazowane, piwo i produkty piwowarskie, piwo smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, 41 administrowanie usługami rozrywkowymi, administrowanie działalnością
kulturalną: dyskoteki, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, nocne kluby, organizacja
imprez rozrywkowych, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie festiwali, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, organizowanie koncertów, organizowanie występów muzycznych na żywo, udostępnianie obiektów
i sprzętów do występów grup muzycznych na żywo, usługi klubów
nocnych, usługi koncertów muzycznych, 43 przygotowywanie posiłków i napojów, puby, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie
napojów alkoholowych, usługi ogródków piwnych.
(111) 342220
(220) 2020 09 16
(210) 518350
(151) 2021 03 18
(441) 2020 11 02
(732) NUTRI MIND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUTRI CATERING & EVENTS
(540)

(591) biały, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 11.03.05, 11.03.08
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(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
restauracje samoobsługowe, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, organizowanie posiłków w hotelach, organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów dla gości, kafeterie [bufety], imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], bary szybkiej obsługi [snack-bary],
bary sałatkowe, bary przekąskowe, usługi barów i restauracji, stołówki, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi świadczone przez bary bistro, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie bankietów, usługi
restauracyjne, usługi restauracji hotelowych, informacja o usługach
restauracyjnych, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, katering
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety.

(111) 342221
(220) 2020 09 21
(210) 518471
(151) 2021 05 24
(441) 2021 02 08
(732) REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Działaj z imPETem!
(540)

(591) ciemnozielony, zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 04.05.02, 04.05.03, 04.05.21, 02.09.04,
02.09.08, 02.09.25, 24.17.04, 26.11.01, 26.13.01
(510), (511) 35 reklama, promocja, usługi w zakresie marketingu mające na celu poznanie potrzeb klientów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dystrybucji towarów/usług, doradztwo w sprawach
prowadzenia przedsiębiorstw, doradztwo dla przedsiębiorstw produkujących opakowania lub materiały do pakowania, doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, udzielanie porad przedsiębiorcom produkującym lub używającym opakowania, zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzyskiem i recyklingiem odpadów i doradztwo w powyższym zakresie,
pomoc w zarządzaniu systemami gospodarki odpadami i odbioru
zbieranych selektywnie odpadów, pomoc osobom trzecim, w tym
jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie planowanie systemów obsługi selektywnej zbiórki odpadów, pomoc osobom trzecim,
w tym jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie ewidencjonowania zbieranych odpadów, przetwarzanie danych i zarządzanie
nimi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, informacja o powyższych usługach, 37 pomoc osobom trzecim, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie kompleksowej obsługi terenu
obejmująca usuwanie liści, mechaniczne oczyszczanie nawierzchni
chodników, placów, dróg, oczyszczanie koszy ulicznych, odśnieżanie terenów i dróg, usuwanie gołoledzi, informacja o powyższych
usługach, 39 transport, magazynowanie, składowanie odpadów lub
surowców odzyskanych, pomoc osobom trzecim, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie kompleksowej obsługi
terenu, na którą składa się usługa taka jak wywóz pozostałych odpadów, udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat
transportu, pomoc osobom trzecim, w tym jednostkom samorządu
terytorialnego, w zakresie kompleksowej obsługi terenu obejmująca
wywóz zalegającego śniegu, informacja o powyższych usługach, 40
zbiórka odpadów lub surowców odzyskanych, selektywna zbiórka
odpadów, odpadów opakowaniowych, eliminacja odpadów i surowców odzyskanych z segregacji odpadów metodą chemiczną, fi-
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zyczną, biologiczną, segregacja odpadów i surowców odzyskanych,
udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów i surowców odzyskanych
z odpadów, udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom
na temat odpadów, zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki odpadów, doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami, odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych, doradztwo, udzielanie porad, pomoc i wsparcie organizacyjne w zakresie wypełniania przez
przedsiębiorców obowiązków przedsiębiorców związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów, w tym odpadów opakowaniowych,
w zakresie sprawozdawczości związanej z wykonywaniem ww. obowiązków, ekspertyzy i opinie w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, pomoc osobom trzecim,
w tym jednostkom samorządu terytorialnego, na którą składa się
usługa taka jak zapewnianie miejsc do sortowania i konfekcjonowania zbieranych surowców wtórnych, informacja o powyższych usługach, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, organizacja kongresów,
konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów i szkoleń, warsztatów
roboczych, targów, organizacja wystaw, za wyjątkiem wystaw w celach handlowych i reklamowych, edukacja ekologiczna, edukacja
w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, edukacja w zakresie ochrony środowiska, publikowanie
materiałów informacyjnych i edukacyjnych, informacja o edukacji,
informacja o powyższych usługach, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom
na temat ochrony środowiska, udzielanie porad dotyczących ochrony środowiska, odpadów, zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki,
transportu, segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów i surowców odzyskanych z odpadów, udzielanie porad na temat rozwoju,
wyboru i używania opakowań i materiałów pakowych, doradztwo
w zakresie gospodarowania odpadami, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, doradztwo w zakresie doboru i stosowania
materiałów opakowaniowych, doradztwo w zakresie produkcji materiałów do pakowania i opakowań, doradztwo w zakresie znakowania opakowań, ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska,
ekologii, odpadów, odzysku odpadów, segregacji odpadów, doradztwo w dziedzinie pozyskiwania i zagospodarowywania surowców
wtórnych, informacja o powyższych usługach, 44 pomoc osobom
trzecim, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie
kompleksowej obsługi terenu obejmująca opiekę nad powierzonym
terenem, pielęgnację trawników, sadzenie krzewów, bylin oraz innej
roślinności, informacja o powyższych usługach.

(111) 342222
(220) 2020 09 21
(151) 2021 05 10
(441) 2021 01 18
(732) WĘGRZYN ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) terapia to NIE WSTYD
(540)

(210) 518533

(591) biały, ciemnozielony, pomarańczowy, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.01.03, 05.01.05, 26.02.07, 26.02.15,
26.11.01, 26.11.25
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z terapią i zabiegami terapeutycznymi, usługi szkoleniowe związane z terapią i zabiegami
terapeutycznymi, usługi szkoleniowe związane z terapią dotyczącą
analizy pierwotnych przyczyn poprzez hipnozę, sympozja, seminaria
edukacyjne związane z terapią i zabiegami terapeutycznymi, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji terapeutycznej, nauczanie
terapii w zakresie pracy ciałem, usługi edukacyjne dotyczące terapii
kosmetycznej, seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej,
publikacje z dziedziny terapii i zabiegów terapeutycznych, 44 usługi
terapeutyczne, usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych
i grup, usługi poradnictwa psychologicznego, doradztwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne, terapia psychologiczna dla dorosłych i dzieci, usługi w zakresie terapii zajęciowej i rehabilitacji, poradnictwo związane z terapią zajęciową, pilastes terapeutyczny, zabiegi
terapeutyczne, masaże terapeutyczne, terapia relaksacyjna.
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(111) 342223
(220) 2016 11 22
(210) 464211
(151) 2021 02 05
(441) 2017 04 24
(732) TKALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) tkalnia centrum Pabianic
(510), (511) 35 świadczenie usług promocyjnych, usługi w zakresie:
organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu
budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, świadczenie usług
marketingowych, świadczenie usług reklamowych, 36 zarządzanie
nieruchomościami, świadczenie usług zarządzania dla najemców,
analizy rynku nieruchomości, agencje nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach najmu: budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem powierzchni pod usługi dla ludności, wynajem
powierzchni pod działalność handlową, wynajem powierzchni pod
parkingi, wynajem powierzchni pod salony samochodowe, wynajem
powierzchni pod usługi kinowe, wynajem powierzchni pod usługi
rekreacyjne, wynajem powierzchni pod usługi rozrywkowe, wynajem powierzchni pod usługi artystyczne, 39 wynajem magazynów,
usługi parkingowe, 41 usługi rekreacyjne i rekreacyjne zdrowotne:
usługi artystyczne, usługi kinowe.
(111) 342224
(220) 2020 09 24
(151) 2021 05 17
(441) 2021 01 18
(732) REFEEL CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Refeel.
(540)

(210) 518667

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty chemiczne do czyszczenia
do użytku domowego, preparaty do czyszczenia i odświeżania, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki zawierające
preparaty czyszczące, detergenty, detergenty do użytku domowego, detergenty do muszli klozetowych, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywarek w postaci
żelu, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, mieszaniny
do czyszczenia ubikacji, mieszanki do mycia okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg, mydło w płynie do mycia naczyń, płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, płyny do czyszczenia, płyny
do mycia, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty myjące, preparaty
do zmywania naczyń, preparaty odtłuszczające do celów domowych, proszek do zmywarek, proszki do prania, środki czyszczące,
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, tabletki
do zmywarek, żele do mycia toalet, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki
w formie żeli, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci
płynów, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki], kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, pianki [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry
[kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płynne kremy
[kosmetyki], środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki
nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki],
żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], 35
usługi w zakresie handlu: środki chemii gospodarczej oraz kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: środki chemii gospodarczej oraz kosmetyki, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi
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handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.

(111) 342225
(220) 2020 09 23
(210) 518698
(151) 2021 05 17
(441) 2021 01 11
(732) Microban Products Company, Huntersville (US)
(540) (znak słowny)
(540) MICROBAN
(510), (511) 3 preparaty do prania, czyszczenie, polerowania, szorowania i ścierania, uniwersalne preparaty czyszczące, uniwersalne produkty dezodoryzujące, produkty czyszczące do dywanów i tapicerki,
preparaty czyszczące do samochodów, preparaty do czyszczenia
twardych i miękkich powierzchni, preparaty czyszczące do użytku
w przemysłowych, handlowych i mieszkalnych sektorach oraz sektorze opieki zdrowotnej, ściereczki nasączane preparatami do czyszczenia, preparaty czyszczące z dezodorantem do dywanów i tapicerki, żel
do czyszczenia rąk, preparaty do czyszczenia rąk, mydła do rąk, mydła
w płynie do rąk, twarzy i ciała, mydła antybakteryjne, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, proszki do prania, detergenty
do zmywarek do naczyń, detergenty do naczyń, detergenty do muszli
klozetowych, 5 preparaty przeciwdrobnoustrojowe, preparaty antybakteryjne, preparaty przeciwgrzybicze, preparaty dezodorujące,
preparaty higieniczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, antyseptyki, środki bakteriobójcze, preparaty
do sterylizacji, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, mydła antybakteryjne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, substancje
antybakteryjne do celów medycznych, środki odkażające, środki odkażające do użytku w przemysłowych, handlowych i mieszkalnych sektorach oraz sektorze opieki zdrowotnej, środki odkażające do sprzętu
medycznego, podłóg, ścian i armatury łazienkowej, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, chusteczki jednorazowe nasączone związkami do dezynfekcji do użytku w przemysłowych, handlowych i mieszkalnych sektorach
oraz sektorze opieki zdrowotnej, chusteczki jednorazowe nasączone
związkami do dezynfekcji do sprzętu medycznego, podłóg, ścian
i armatury łazienkowej, chusteczki odkażające, chusteczki antyseptyczne, antybakteryjny preparat do mycia rąk, preparaty przeciwdrobnoustrojowe do dezynfekcji rąk, powłoki przeciwdrobnoustrojowe
do zapobiegania rozrostowi pleśni, bakterii oraz grzybów na różnych
powierzchniach, preparaty przeciwdrobnoustrojowe hamujące namnażanie się bakterii, rozrost pleśni, alg i drożdży, ręczniki z mikrowłókien nasączanych środkiem przeciwdrobnoustrojowym, substancje
chemiczne przeciw pleśni do zapobiegania rozrostowi pleśni w budynkach i wokół budynków oraz w pojazdach.
(111) 342226
(220) 2020 09 25
(210) 518844
(151) 2021 04 22
(441) 2021 01 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE
SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHARM SYNTEZA COSMETICS
(540)

(531) 24.13.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.03.06
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 342227
(220) 2020 10 05
(210) 519128
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) Microban Products Company, Huntersville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MICROBAN
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(540)

(591) biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.03, 24.01.13
(510), (511) 1 przeciwdrobnoustrojowe i antybakteryjne środki
chemiczne dla przemysłu, nauki i fotografii, jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, chemikalia do użytku jako inhibitory mikrobiologicznego wzrostu, chemikalia do użytku jako dodatki nadające
właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwdrobnoustrojowe w towarach wykonanych z tworzywa sztucznego, żywicy
z tworzywa sztucznego, włókien lub tekstyliów, szczepionki mikrobiologiczne inne niż do użytku medycznego, detergenty o właściwościach antybakteryjnych do stosowania w procesach produkcyjnych,
środki chemiczne dla przemysłu, chemikalia używane do produkcji
materiałów lub tkanin, 3 preparaty do prania, czyszczenie, polerowania, szorowania i ścierania, uniwersalne preparaty czyszczące,
uniwersalne produkty dezodoryzujące, produkty czyszczące do dywanów i tapicerki, preparaty czyszczące do samochodów, preparaty
do czyszczenia twardych i miękkich powierzchni, preparaty czyszczące do użytku w przemysłowych, handlowych i mieszkalnych
sektorach oraz sektorze opieki zdrowotnej, ściereczki nasączane
preparatami do czyszczenia, preparaty czyszczące z dezodorantem
do dywanów i tapicerki, żel do czyszczenia rąk, preparaty do czyszczenia rąk, mydła do rąk, mydła w płynie do rąk, twarzy i ciała, mydła
antybakteryjne, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia,
proszki do prania, detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty
do naczyń, detergenty do muszli klozetowych, 5 preparaty przeciwdrobnoustrojowe, preparaty antybakteryjne, preparaty przeciwgrzybicze, preparaty dezodorujące, preparaty higieniczne do celów
medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, antyseptyki, środki bakteriobójcze, preparaty do sterylizacji, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, mydła antybakteryjne, preparaty
farmaceutyczne antybakteryjne, substancje antybakteryjne do celów medycznych, środki odkażające, środki odkażające do użytku
w przemysłowych, handlowych i mieszkalnych sektorach oraz sektorze opieki zdrowotnej, środki odkażające do sprzętu medycznego,
podłóg, ścian i armatury łazienkowej, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, chusteczki jednorazowe nasączone związkami do dezynfekcji do użytku
w przemysłowych, handlowych i mieszkalnych sektorach oraz sektorze opieki zdrowotnej, chusteczki jednorazowe nasączone związkami do dezynfekcji do sprzętu medycznego, podłóg, ścian i armatury łazienkowej, chusteczki odkażające, chusteczki antyseptyczne,
antybakteryjny preparat do mycia rąk, preparaty przeciwdrobnoustrojowe do dezynfekcji rąk, powłoki przeciwdrobnoustrojowe
do zapobiegania rozrostowi pleśni, bakterii oraz grzybów na różnych powierzchniach, preparaty przeciwdrobnoustrojowe hamujące
namnażanie się bakterii, rozrost pleśni, alg i drożdży, ręczniki z mikrowłókien nasączanych środkiem przeciwdrobnoustrojowym, substancje chemiczne przeciw pleśni do zapobiegania rozrostowi pleśni
w budynkach i wokół budynków oraz w pojazdach.
(111) 342228
(220) 2020 10 05
(210) 519132
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) Microban Products Company, Huntersville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MICROBAN 24 HOUR
(540)

(591) biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.05, 24.01.13, 24.01.15, 27.07.01
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(510), (511) 1 przeciwdrobnoustrojowe i antybakteryjne środki
chemiczne dla przemysłu, nauki i fotografii, jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, chemikalia do użytku jako inhibitory mikrobiologicznego wzrostu, chemikalia do użytku jako dodatki nadające
właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwdrobnoustrojowe w towarach wykonanych z tworzywa sztucznego, żywicy
z tworzywa sztucznego, włókien lub tekstyliów, szczepionki mikrobiologiczne inne niż do użytku medycznego, detergenty o właściwościach antybakteryjnych do stosowania w procesach produkcyjnych,
środki chemiczne dla przemysłu, chemikalia używane do produkcji
materiałów lub tkanin, 3 preparaty do prania, czyszczenie, polerowania, szorowania i ścierania, uniwersalne preparaty czyszczące,
uniwersalne produkty dezodoryzujące, produkty czyszczące do dywanów i tapicerki, preparaty czyszczące do samochodów, preparaty
do czyszczenia twardych i miękkich powierzchni, preparaty czyszczące do użytku w przemysłowych, handlowych i mieszkalnych
sektorach oraz sektorze opieki zdrowotnej, ściereczki nasączane
preparatami do czyszczenia, preparaty czyszczące z dezodorantem
do dywanów i tapicerki, żel do czyszczenia rąk, preparaty do czyszczenia rąk, mydła do rąk, mydła w płynie do rąk, twarzy i ciała, mydła
antybakteryjne, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia,
proszki do prania, detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty
do naczyń, detergenty do muszli klozetowych, 5 preparaty przeciwdrobnoustrojowe, preparaty antybakteryjne, preparaty przeciwgrzybicze, preparaty dezodorujące, preparaty higieniczne do celów
medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, antyseptyki, środki bakteriobójcze, preparaty do sterylizacji, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, mydła antybakteryjne, preparaty
farmaceutyczne antybakteryjne, substancje antybakteryjne do celów medycznych, środki odkażające, środki odkażające do użytku
w przemysłowych, handlowych i mieszkalnych sektorach oraz sektorze opieki zdrowotnej, środki odkażające do sprzętu medycznego,
podłóg, ścian i armatury łazienkowej, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, chusteczki jednorazowe nasączone związkami do dezynfekcji do użytku
w przemysłowych, handlowych i mieszkalnych sektorach oraz sektorze opieki zdrowotnej, chusteczki jednorazowe nasączone związkami do dezynfekcji do sprzętu medycznego, podłóg, ścian i armatury łazienkowej, chusteczki odkażające, chusteczki antyseptyczne,
antybakteryjny preparat do mycia rąk, preparaty przeciwdrobnoustrojowe do dezynfekcji rąk, powłoki przeciwdrobnoustrojowe
do zapobiegania rozrostowi pleśni. bakterii oraz grzybów na różnych powierzchniach, preparaty przeciwdrobnoustrojowe hamujące
namnażanie się bakterii, rozrost pleśni, alg i drożdży, ręczniki z mikrowłókien nasączanych środkiem przeciwdrobnoustrojowym, substancje chemiczne przeciw pleśni do zapobiegania rozrostowi pleśni
w budynkach i wokół budynków oraz w pojazdach.

(111) 342229
(220) 2020 10 26
(210) 519928
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BPRW
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej finansowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą finansową, usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej finansowej, usługi agencji public relations, usługi marketingowe, usługi
pozyskiwania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej
finansowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego,
doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów
i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie miejsc na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiora-
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mi informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów,
wycena działalności gospodarczej, audyt, 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi obsługi wynajmu
nieruchomości, usługi finansowe, usługi pośrednictwa finansowego
i wyceny nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach finansowych
oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków
finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego
i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa,
usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, nieruchomości
z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz
gruntów, pośredniczenie przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych, sprzedaż na raty, obsługa transakcji
finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem
ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych,
prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach
finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, prowadzenie
analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja
finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych
przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i instytucji finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansami, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, maklerstwo giełdowe,
pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, 37 usługi budowlane, budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, budowa obiektów przemysłowych i biurowych, usługi
budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace remontowe,
prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi budowlane
instalacyjne, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie
budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie,
układanie nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i usługi budowlane inwestora zastępczego, renowacja dzieł architektonicznych,
42 usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów
architektonicznych, usługi projektowania budynków, planowanie
przestrzenne, planowanie infrastruktury technicznej, energetycznej,
wodociągowej i drogowej, usługi doradztwa budowlanego, badania,
opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa oraz
środowiska, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwa
w zakresie ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów
technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie
planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne i inżynieryjne,
badania architektoniczne, przygotowywanie raportów architektonicznych, projektowanie architektoniczne, przygotowywanie i digitalizacja map oraz planów, przygotowywanie dokumentacji technicznej budynków oraz budowli inżynieryjnych, usługi inżynieryjne,
44 usługi architektury krajobrazu, projektowanie terenów zielonych,
zieleńców i parków.

(111) 342230
(220) 2020 10 26
(210) 519929
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BPRP
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej finansowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą finansową, usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej finan-
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sowej, usługi agencji public relations, usługi marketingowe, usługi
pozyskiwania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej
finansowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego,
doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów
i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem Internetu, badania rynku, badanie opinii publicznej, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie miejsc na stronach internetowych przeznaczonych na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów,
wycena działalności gospodarczej, audyt, 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi obsługi wynajmu
nieruchomości, usługi finansowe, usługi pośrednictwa finansowego
i wyceny nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach finansowych
oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków
finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego
i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa,
usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, nieruchomości
z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz
gruntów, pośredniczenie przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych, sprzedaż na raty, obsługa transakcji
finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem
ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych,
prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach
finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, prowadzenie
analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finansowych, informacja
finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych
przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i instytucji finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansami, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, maklerstwo giełdowe,
pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, 37 usługi budowlane, budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, budowa obiektów przemysłowych i biurowych, usługi
budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace remontowe,
prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi budowlane
instalacyjne, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie
budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie,
układanie nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i usługi budowlane inwestora zastępczego, renowacja dzieł architektonicznych,
42 usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów
architektonicznych, usługi projektowania budynków, planowanie
przestrzenne, planowanie infrastruktury technicznej, energetycznej,
wodociągowej i drogowej, usługi doradztwa budowlanego, badania,
opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa oraz
środowiska, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwa
w zakresie ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów
technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie
planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne i inżynieryjne,
badania architektoniczne, przygotowywanie raportów architektonicznych, projektowanie architektoniczne, przygotowywanie i digitalizacja map oraz planów, przygotowywanie dokumentacji technicznej budynków oraz budowli inżynieryjnych, usługi inżynieryjne,
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44 usługi architektury krajobrazu, projektowanie terenów zielonych,
zieleńców i parków.

(111) 342231
(220) 2020 10 27
(210) 520055
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) STEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Moszna-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOTINNE CARE
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 342232
(220) 2020 11 09
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) LIGHT CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tabli 24
(540)

(210) 520648

(591) biały, fioletowy
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.22, 29.01.12,
27.07.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.13.01
(510), (511) 42 konwersja programów komputerowych i danych, inna
niż konwersja fizyczna, powielanie programów komputerowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, programowanie komputerów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, obsługa
techniczna baz danych dostępnych przez Internet, administrowanie
sieciowymi stronami komputerowymi.
(111) 342233
(220) 2020 11 10
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOHOPLATE
(540)

(210) 520697

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 sztućce, sztućce stołowe, łyżki, widelce, noże, łyżeczki, łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, noże do krojenia mięsa,
nożyce, osełki do ostrzenia, 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, szklanki, kieliszki, filiżanki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, kubki do piwa, słomki do picia, słomki papierowe do picia,
kubki, kubki termiczne, talerze, miseczki, pojemniki na żywność, foremki aluminiowe do żywności, tace do użytku domowego, patery,
otwieracze do wina, kuchenne przybory używane przy grillach domowych, kuchenne przybory używane do gotowania, rękawice kuchenne, ścierki i ściereczki, ścierki z mikrofibry, ściereczki do czyszczenia, gąbki kąpielowe, gąbki, gąbki kosmetyczne, gąbki dla celów
domowych w postaci zmywaków kuchennych, deski do krojenia,
klamerki, mopy, przybory myjąco-czyszczące do gospodarstw domowych, kubki, talerz i miseczki dla dzieci.
(111) 342234
(220) 2020 11 10
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) MODRZEWIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązowna (PL)

(210) 520703
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Osiedle Modrzewie
(540)

(531) 26.03.04, 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi marketingu gruntów
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia,
analizy i badania rynkowe, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami
dotyczącymi obrotu nieruchomościami, opracowywanie planów deweloperskich przedsięwzięć inwestycyjnych, usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, organizowanie
targów i wystaw handlowych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, organizowanie przetargów na rynku
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi
i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 usługi w zakresie rynku nieruchomości,
finansowanie projektów deweloperskich, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena
nieruchomości, finansowanie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo w zakresie
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, pomoc
w zakupie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości,
wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi
generalnych wykonawców budowlanych, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, rozbiórka
i przygotowanie terenów pod budowę, usługi realizacji i nadzoru
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, budowanie domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, nadzór budowlany, zarządzanie projektem budowy, usługi doradztwa budowalnego, 42 projektowanie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, planowanie
urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, projektowanie i aranżacja wnętrz.
(111) 342235
(220) 2020 11 13
(151) 2021 05 18
(441) 2021 01 25
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAX COSMETICS BEAUTY RENEW
(540)

(210) 520834

(591) granatowy, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, preparaty do stylizacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, lakiery do włosów,
szampony, suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, pianki kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat
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do użytku jako kosmetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust,
błyszczyki do ust, kredki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
ołówki [kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, preparaty
kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki do rzęs, eyelinery, korektory kosmetyczne, cienie do powiek, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne
do ciała, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do twarzy,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, pasty do zębów,
środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, paski do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody
toaletowe, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne,
olejki do ciała, olejki do rąk, olejki do twarzy, olejki do włosów, esencje eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, płatki oczyszczające
nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, wosk szewski, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia,
preparaty do golenia, kadzidełka, sole wybielające, sody wybielające, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami lub barwnikami, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, masła, kremy,
emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, masła, kremy, emulsje,
mleczka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, balsamy, inne niż do celów medycznych, peelingi
do skóry, peelingi do ciała, peelingi do twarzy, peelingi do rąk, płyny
do pielęgnacji ciała, płyny do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji
twarzy, płyny do pielęgnacji włosów, oliwka do ciała, oliwka do rąk,
oliwka do twarzy, oliwki do włosów, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, maski kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosmetyczne do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski kosmetyczne do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci,
preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji
paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci,
sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, bibułki z pudrem do twarzy, podkłady kosmetyczne do twarzy, fluidy do makijażu, mleczko oczyszczające
do celów kosmetycznych, serum do ciała, serum do rąk, serum
do twarzy, serum do włosów, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie
do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki
zapachowe], preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do samoopalania, preparaty do opalania, preparaty przyspieszające opalanie, preparaty przyspieszające powstawanie opalenizny, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty
po opalaniu, mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu [kosmetyki], preparaty kąpielowe do celów higienicznych, pumeks, talk kosmetyczny,
tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, preparaty toaletowe, olejek migdałowy, mydło migdałowe, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty do celów
kosmetycznych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], aromaty, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, korund [materiał ścierny],
barwniki kosmetyczne, pasty do skór, mydło dezodoryzujące, tlenek
glinu [materiał ścierny], olejki eteryczne z drzewa cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe [perfumy], płukanki
do oczu, nie do celów medycznych, rzęsy sztuczne, preparaty
do odymiania [perfumy], preparaty odżywcze do włosów, henna
[barwnik kosmetyczny], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
olejek jaśminowy, lakiery (środki do usuwania-), olejek lawendowy,
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, środki do konserwacji skóry [pasty], etui na szminkę, balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki do makijażu, puder do twarzy, esencja mięty [olejek eteryczny], wosk do wąsów, zmywacze do paznokci, olejki do perfum
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i zapachów, olejki toaletowe, preparaty do odbarwiania, preparaty
fitokosmetyczne, olejek różany, środki do prania i wybielania, środki
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do tekstyliów, metalu, szkła, mebli, dywanów,
tapet i podłóg, preparaty do polerowania, substancje do szorowania,
środki ścierne i polerskie, skrobia, środki do mycia naczyń, środki
do mycia podłóg oraz pielęgnacji, szmatki nasączone środkami
do czyszczenia, preparaty do usuwania klejów, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, odkamieniacze do użytku domowego, detergenty, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, 5 alkohol do stosowania miejscowego,
alkohol leczniczy, antybakteryjne pieniące się środki do mycia, antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia, antybiotyki, antybiotyki do stosowania
w stomatologii, antybiotyki do użytku weterynaryjnego, apteczki
pierwszej pomocy do użytku domowego, balsamiczne preparaty
do celów medycznych, balsamy do celów farmaceutycznych, balsamy do użytku medycznego, balsamy przeciwbólowe, bandaże chirurgiczne, bandaże higieniczne, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, błonnik pokarmowy,
borowina do kąpieli, cement chirurgiczny, cement stomatologiczny,
ceramika dentystyczna, chemiczne środki antykoncepcyjne, chemiczne tabletki dopochwowe, chemioterapeutyki, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chleb wzbogacony witaminami do celów terapeutycznych, chusteczki antybakteryjne,
chusteczki do celów medycznych, chusteczki do użytku chirurgicznego, chusteczki odkażające, cukier leczniczy, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, cukierki do celów leczniczych, czopki, czyściki
o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, demineralizowana
woda do celów medycznych, dentystyczne (amalgamaty-), dentystyczne (cementy-), dentystyczne cementy żywiczne, dentystyczne
(mastyksy-), dentystyczne materiały ceramiczne, dentystyczne materiały do powielania modeli zębów, dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów, dentystyczne mieszaniny odbudowujące, detergenty bakteriobójcze, detergenty do celów medycznych,
dezodoranty do butów, kuwet, dywanów, samochodów, tapicerki,
do wc, łazienkowe, dietetyczna żywność przystosowana do użytku
weterynaryjnego, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, dodatki
dietetyczne, dodatki homeopatyczne, dodatki odżywcze, dodatki
witaminowe i mineralne, doustne sole nawadniające, doustne środki
antykoncepcyjne, doustne środki przeciwbólowe, drażetki [lekarstwa], drożdże do celów farmaceutycznych, drożdże do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych i medycznych eliksiry [preparaty farmaceutyczne], etanol do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne balsamy do ust,
farmaceutyczne płyny do skóry, elektrolity do celów medycznych,
farmaceutyczne słodycze, feromony, fungicydy, herbicydy, gazy
do celów medycznych, gips dentystyczny, glicerofosfaty, guma
do celów medycznych, herbata lecznicza, insektycydy, intymne preparaty nawilżające, jednorazowe maty do przewijania niemowląt,
jednorazowe pieluchomajtki dziecięce, jednorazowe pieluchy dla
dorosłych, jednorazowe pieluchy papierowe, jednorazowe wkładki
dla osób cierpiących na inkontynencję, kapsułki na kaszel, kapsułki
na lekarstwa, kapsułki odchudzające, kauczuk do celów dentystycznych, kleje chirurgiczne, kleje do użytku stomatologicznego i dentystycznego, koktajle białkowe, komórki do celów medycznych, kompozyty dentystyczne, kompresy, kremy dla dzieci [lecznicze], krem
na odparzenia pieluszkowe [leczniczy], kremy do ciała do użytku
farmaceutycznego, kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy do stosowania na noc [lecznicze], kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], kremy farmaceutyczne, lecznicze, krople
do oczu, do uszu, witaminowe, lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, lecznicze balsamy i kremy, lecznicze napary ziołowe, lecznicze napoje mineralne, lecznicze płyny do płukania ust, lecznicze
płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze
preparaty do leczenia skóry, lecznicze pudry do ciała, lecznicze
szampony, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, leki
na alergię, leki weterynaryjne, majtki higieniczne, maści antyseptyczne, maści do celów farmaceutycznych, maści lecznicze, mineralne
suplementy diety dla ludzi, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, napary lecznicze, nasączane chusteczki antyseptyczne, nasączone chusteczki lecznicze, naturalne biocydy, obro-
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że przeciwpchelne, odchudzanie [preparaty medyczne do-],
odczynniki biologiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki biologiczne do celów medycznych, odczynniki chemiczne do celów medycznych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, odświeżacze do odzieży, powietrza, tkanin, olejki lecznicze, opatrunki
do ran, owadobójcze szampony dla zwierząt, pestycydy, plastry,
podpaski, preparaty antyseptyczne, preparaty farmaceutyczne
do użytku w dermatologii, preparaty farmaceutyczne, preparaty
do zwalczania insektów, preparaty grzybobójcze, preparaty witaminowe i mineralne, produkty dietetyczne dla osób chorych, produkty
higieniczne do celów medycznych, sole do celów medycznych,
spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę,
spraye lecznicze, spraye przeciw owadom, środki antykoncepcyjne,
środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki oczyszczające
i odkażające, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne
do żywności, suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe dla
zwierząt, suplementy witaminowe w postaci plastrów, szczepionki
weterynaryjne, szczepionki dla ludzi, toniki do celów medycznych,
toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], uzupełniające dodatki
do żywności do celów medycznych, waciki lecznicze, waciki odkażające, wata antyseptyczna, wazelina do celów medycznych, wazelina
do celów weterynaryjnych, wina lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, woda termalna, wosk dentystyczny, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych, wywary z ziół leczniczych, wywary do celów farmaceutycznych, żele antybakteryjne, żelki
witaminowe, zioła lecznicze, żywność dla diabetyków, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żywność z mleka
w proszku dla niemowląt, odkażające preparaty do mycia rąk, opatrunki odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, płyny
do dezynfekcji, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, antybakteryjne żele i płyny na bazie alkoholu do odkażania skóry, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach.

(111) 342236
(220) 2020 11 16
(210) 520891
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 24
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 27.07.01, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.17
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, oprogramowanie m.in. oprogramowanie do systemu samodzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych
umożliwiającemu abonentowi m.in. samodzielne zarządzanie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie usług
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telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii połączeń telefonicznych,
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video,
obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane
taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki
na tapetę w telefonie komórkowym, wygaszacze ekranu, dzwonki telefoniczne, ikony graficzne, zestawy głośnomówiące, zestawy
słuchawkowe, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne
do telefonów komórkowych, karty sim, anteny do telefonów, baterie do telefonów, ładowarki do telefonów, 35 reklama, organizacja
kampanii reklamowych, prezentowanie produktów i usług w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert
sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych-Internetu, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, pośrednictwo w sprzedaży towarów
za pośrednictwem Internetu i sieci telefonicznych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywanie za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, tekstów reklamowych dostosowanych
do indywidualnych wymagań odbiorcy, sprzedaż, m.in. sprzedaż
aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem sieci telefonicznych towarów związanych z telekomunikacją oraz towarów
związanych z sieciami informatycznymi oraz oprogramowania komputerowego, m.in. telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych, komputerów, nośników danych, danych, wiadomości, dźwięku
i obrazu m.in. wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik
na tapetę w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków
telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści
multimedialnych, oprogramowania do systemu samodzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiającemu abonentowi m.in. samodzielne zarządzanie usługami telekomunikacyjnym
przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych,
sprawdzanie historii połączeń telefonicznych, usługi w zakresie informacji handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 38 usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługa
internetowego oraz mobilnego systemu samodzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiająca abonentowi m.in.
samodzielne zarządzanie usługami telekomunikacyjnym przez całą
dobę, sprawdzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii połączeń telefonicznych, usługi informacyjne i doradcze
w zakresie komunikacji, usługi umożliwiania dostępu do Internetu,
usługi przesyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji
głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych,
usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicznych,
ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści multimedialnych,
przez portale telekomunikacyjne i portale internetowe, usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypowiedzi
głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicznych, ikon
graficznych, treści audio, muzycznych, treści multimedialnych, za pośrednictwem sieci telekomunikacji komórkowej, przesyłanie informacji tekstowej, głosowej i obrazkowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących
do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji oraz komputerów, 42
usługi techniczne związane z prowadzeniem portali internetowych
i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie
komórkowym, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie, ulepszanie, instalacja, utrzymanie oraz
udostępnianie oprogramowania m.in. oprogramowania do systemu
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samodzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiającemu abonentowi m.in. samodzielne zarządzanie usługami
telekomunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii połączeń telefonicznych.

(111) 342237
(220) 2020 11 16
(210) 520978
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RABISOP
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 342238
(220) 2020 11 16
(210) 520980
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RABIDUX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 342239
(220) 2020 11 16
(210) 520982
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMBLISS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 342240
(220) 2020 11 19
(210) 521069
(151) 2021 05 28
(441) 2021 01 11
(732) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Eco Homini
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe w postaci win,
win gronowych, win owocowych, wyrobów winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących.
(111) 342241
(220) 2020 11 20
(210) 521185
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ABISTA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 342242
(220) 2020 11 20
(210) 521186
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLIXAR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 342243
(220) 2020 11 23
(210) 521243
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SYMBACTIN
(510), (511) 5 leki i preparaty farmaceutyczne, preparaty lecznicze
do pielęgnacji zdrowia, preparaty medyczne, produkty farmaceutyczne takie jak globulki, żele, maści, kremy, przeciwbakteryjne
preparaty farmaceutyczne, preparaty i substancje farmaceutyczne
do użytku w ginekologii.
(111) 342244
(220) 2020 11 24
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) OLEK WŁODZIMIERZ, Turek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART Leasing WŁODZIMIERZ OLEK
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(540)

(591) szary, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 26.01.16, 26.11.01
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa w sprawach finansowych oraz
ubezpieczeniowych, usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz
ubezpieczeniowych, usługi pośredniczenia przy zawieraniu umów
leasingu, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych,
wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni
biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów
wartościowych, pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu kredytów
inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych,
sprzedaży na raty, obsługa transakcji finansowych dotyczących leasingu, kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych,
zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń
pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi w zakresie ubezpieczeń,
prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finansowych,
informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych,
usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, inwestycje
kapitałowe, deponowanie walorów, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo
giełdowe, agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż
za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz
gruntów, kantory wymiany walut, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych i walut, sprzedaż za pośrednictwem Internetu
papierów wartościowych i walut.
(111) 342245
(220) 2020 11 27
(210) 521444
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) PIETROW MICHAŁ EKO-M, Biała Podlaska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO-M EKOGROSZEK WORKOWANY ZEUS WĘGIEL
ODKAMIENIONY NAJWYŻSZA JAKOŚĆ NA RYNKU POLSKA
DYSTRYBUCJA
(540)

(210) 521288
(591) biały, czarny, szary, złoty
(531) 19.03.05, 02.01.22, 01.15.03, 26.01.14, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 1 węgiel, kostny węgiel, węgiel kostny, węgiel granulowany, 4 drzewny (węgiel-) [paliwo], gruby węgiel drzewny, węgiel,
węgiel do fajek wodnych, węgiel drzewny do grillowania, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 40 wytwarzanie energii, usługi wytwarzania energii.

(111) 342246
(220) 2020 11 27
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) ULTRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tuneloplex TUNELE FOLIOWE
(540)
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(732) JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALOMA PINK
(540)

(210) 521516

(591) czarny, zielony, jasnozielony
(531) 26.01.15, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 plastikowe szkielety ramowe do namiotów i tuneli
foliowych przeznaczonych dla rolnictwa i ogrodnictwa, plastikowe
złączki do namiotów i tuneli foliowych przeznaczonych dla rolnictwa
i ogrodnictwa, 22 namioty i tunele foliowe przeznaczone dla rolnictwa i ogrodnictwa, 35 usługi sprzedaży tuneli i namiotów foliowych
przeznaczonych dla rolnictwa i ogrodnictwa oraz plastikowych złączek i szkieletów do namiotów i tuneli foliowych.

(591) różowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.06
(510), (511) 18 artykuły podróżne [walizki, torby], chlebaki, kufry i walizki, małe plecaki, kosmetyczki bez wyposażenia, organizery podróżne przystosowane do bagażu, plecaki, pokrowce [worki] na sprzęt,
pokrowce na bagaż, pokrowce podróżne na ubrania, sakwy, teczki
i aktówki, walizy, worki marynarskie, worki, sakiewki, worki ze sznurkiem, zestawy podróżne, 24 tkaniny, bielizna stołowa i pościelowa,
koce, ręczniki, zasłony, prześcieradła kąpielowe, tekstylne artykuły
kąpielowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(111) 342247
(220) 2020 11 30
(151) 2021 05 17
(441) 2021 01 25
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 LIFT SKIN by OCEANIC GET YOUR TAN!
(540)

(111) 342249
(220) 2020 12 02
(151) 2021 05 25
(441) 2021 01 18
(732) MAŃCZAK PAULA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COVAL
(540)

(210) 521521

(591) brązowy, biały, czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty brązujące, preparaty pielęgnujące opaleniznę, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki
esencjonalne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, preparaty
brązujące do celów leczniczych, maski do ciała, twarzy, skóry głowy
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs,
brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 342248
(151) 2021 05 05

(220) 2020 11 30
(441) 2021 01 11

(210) 521530

(210) 521665

(591) czarny, żółty, biały
(531) 26.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe i wyroby z nich: armatura do przewodów, blacha i materiały blacharskie, ćwieki, drut,
drabiny, dzwonki, gwoździe, haki i klamry, imadła, kątowniki i profile,
klucze, kłódki, kowadła, konstrukcje metalowe, kątownik, nakrętki
i nity, obręcze, okucia i opaski zaciskowe, osprzęt do drzwi, pierścienie dystansowe, oporowe z gwintem lub bez, płyty kotwiące, podkładki, pręty, skrzynie pojemniki, rękojeści do narzędzi, rury, rurki,
rygle, sworznie, śruby i wkręty i tuleje, uszczelki i zaciski metalowe,
zamki, zasuwy i złącza, 7 maszyny starowane mechanicznie, elektrycznie i maszyny sterowane pneumatycznie oraz części do nich
służące do obróbki metalu, tworzywa sztucznego, drewna, betonu,
do malowania, spawania, czyszczenia, cięcia, mycia, mieszania, maszyny rolnicze i części do nich, 8 narzędzia, przyrządy ręcznie sterowane i części do nich, przyrządy do cięcia, szlifowania, polerowania,
brzeszczoty, dłuta, dziurkacze, frezy, gwinty, gwintownice, imadła,
kielnie, kilofy, kleszcze do osadzania kołków, klucze, kosiarki ogrodowe i ręczne, krążki i krążki czepne, łomy, młotki i narzędzia ogrodowe i rolnicze, nożyce, nitownice, napinacze, obcęgi, obcinacze
opryskiwacze, ostrzałki, pilniki i piły, pistolety do wyciskania masy,
przecinaki i punktaki, przyrządy ręczne do szlifowania i polerowania,
rozwiertaki, sekatory, siekiery, skrobaki, strugi, szczypce, śrubokręty,
świdry, tarcze szlifierskie, topory, ubijaki, wiertarki, wiertła, wkrętaki
i wyrzynarki.
(111) 342250
(220) 2020 12 03
(210) 521729
(151) 2021 05 25
(441) 2021 01 18
(732) STOWARZYSZENIE MOTOCYKLISTÓW BORUTA, Otrębusy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.motoserce.pl
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(540)

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 02.09.01, 15.01.11, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, druki, fotografie,
naklejki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, ulotki, prospekty,
plakaty reklamowe, publikacje reklamowe, kalendarze, 41 organizacja akcji charytatywnych, organizowanie loterii na cele dobroczynne,
organizowanie imprez i atrakcji kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, organizowanie pokazów,
gier, wystaw tematycznych, pokazów plenerowych, organizowanie
warsztatów i szkoleń, edukacja, usługi edukacyjne w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i krwiodawstwa, promocja zdrowia i zdrowego
trybu życia, usługi w zakresie gier losowych, 44 informacje związane
z krwiodawstwem, krwiodawstwo, usługi charytatywne, mianowicie
świadczenie usług medycznych i usług krwiodawstwa, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia i krwiodawstwa, promocja
zdrowia, promocja krwiodawstwa.
(111) 342251
(220) 2020 12 07
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) VENTEAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VENTEAMER
(540)

(210) 521785

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 26.03.04
(510), (511) 42 doradztwo komputerowe, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa informatycznego, platforma jako usługa [PaaS], platforma jako usługa [PaaS]
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, tworzenie platform
internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowania komputerowego.
(111) 342252
(220) 2020 12 07
(210) 521816
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) KWAPIŃSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OSIEM GWIAZDEK
(510), (511) 12 samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, siedzenia do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, kosze przystosowane do rowerów,
wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe (budki do-), pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, foteliki
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do użycia w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do samochodów osobowych, foteliki bezpieczeństwa do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa
dla niemowląt do użytku w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci [do pojazdów], foteliki bezpieczeństwa przystosowane do użytku przez dzieci w pojazdach, foteliki dla dzieci do pojazdów, foteliki
dla dzieci do użytku w pojazdach, foteliki dla dzieci do użytku w samochodach, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, samochodowe foteliki dziecięce, składane wózki dziecięce, 35 pośrednictwo
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w działalności handlowej dla osób trzecich, agencje importowe i eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem medycznym, usługi marketingowe, prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w Internecie, agencje reklamowe, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, przygotowywanie
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, kampanie marketingowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, usługi
związane z publiczną prezentacją produktów, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję,
a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, reklama radiowa,
reklama biznesowych stron internetowych, reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), organizowanie targów handlowych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów
handlowych, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, komunikacja przez sieci elektroniczne, komunikacja za pomocą środków elektronicznych, udostępnianie forów internetowych online, udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między
użytkownikami komputerów, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie dostępu do forów internetowych.

(111) 342253
(220) 2020 12 07
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) KWAPIŃSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEM GWIAZDEK
(540)

(210) 521817

(591) ciemnoniebieski, żółty
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, siedzenia do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, kosze przystosowane do rowerów,
wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe (budki do-), pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, foteliki
bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do użycia w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do samochodów osobo-
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wych, foteliki bezpieczeństwa do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa
dla niemowląt do użytku w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci [do pojazdów], foteliki bezpieczeństwa przystosowane do użytku przez dzieci w pojazdach, foteliki dla dzieci do pojazdów, foteliki dla
dzieci do użytku w pojazdach, foteliki dla dzieci do użytku w samochodach, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z fotelikami
bezpieczeństwa, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, samochodowe foteliki dziecięce, składane wózki dziecięce, 35 pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, agencje importowe i eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem medycznym, usługi marketingowe, prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w Internecie, agencje reklamowe, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, przygotowywanie
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, kampanie marketingowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, usługi
związane z publiczną prezentacją produktów, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję,
a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, reklama radiowa,
reklama biznesowych stron internetowych, reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), organizowanie targów handlowych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów
handlowych, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, udostępnianie forów internetowych online, udostępnianie
online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie,
zapewnianie dostępu do forów internetowych, komunikacja przez sieci elektroniczne, komunikacja za pomocą środków elektronicznych.

(111) 342254
(220) 2020 12 08
(210) 521831
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) BOOKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bookowski
(510), (511) 9 książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu,
książki elektroniczne do pobrania, książki audio, książki dźwiękowe,
książki zapisane na płytach, 16 książki, komiksy [książki], książki beletrystyczne, książki dla dzieci, książki dla dzieci z elementem audio,
książki do autografów, książki do dyktand, książki do malowania, książki do rysowania, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej,
książki edukacyjne, książki fantasy, książki kucharskie, książki informa-
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cyjne, książki niebeletrystyczne, książki religijne, książki upominkowe,
książki z dziedziny gier i grania, książki z dziedziny nauki golfa, książki
z grafiką, książki z nutami, książki z obrazkami, książki z opowiadaniami,
książki z pieśniami religijnymi, książki z plakatami, książki z próbkami
tapet, książki z rozkładanymi obrazkami, książki z zadaniami dla dzieci,
książki z zasadami do gier, książki zawierające wzorce ściennych materiałów, podręczniki [książki], 35 usługi klubów książki prowadzących
sprzedaż detaliczną dla członków, 41 usługi klubów książki udzielających informacji z zakresu książek, usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie nagród
edukacyjnych, wydawanie prospektów, wydawanie przewodników
turystycznych, wydawanie publikacji medycznych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
[micro-publishing], komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, komputerowy skład drukarski [DTP], konsultacje
edytorskie, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania
gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, korekta rękopisów, pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikacja broszur, publikacja
czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line
(nie do pobrania), publikowania broszur, publikowanie, publikowanie
czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie
czasopism internetowych, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie książek, publikowanie książek,
czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek
i czasopism elektronicznych on-line, publikowanie książek i recenzji,
publikowanie książek instruktażowych, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, publikowanie książek związanych z technologią informacyjną,
publikowanie książek związanych z rozrywką.

(111) 342255
(220) 2020 12 08
(210) 521895
(151) 2021 05 28
(441) 2021 02 01
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Dziś pieczemy PROSTY OBIAD SZYBKIE, PROSTE
DANIE SZYNKA WIEPRZOWA DO ZAPIECZENIA GOTOWY W NIECAŁE
60 min
(540)

(591) ciemnobrązowy, złoty, ciemnoczerwony, czerwony,
biały, zielony, jasnoróżowy, ciemnofioletowy, czarny, brązowy,
jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.18, 08.05.01, 08.05.02, 05.11.99
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.
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(111) 342256
(220) 2020 12 09
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) EVOBOT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) evobot
(540)
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(210) 521922

(591) fioletowy, zielony
(531) 24.17.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 platforma jako usługa [PaaS], platforma jako usługa
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, tworzenie
platform internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi
doradztwa informatycznego, badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich.
(111) 342257
(220) 2020 12 08
(210) 521932
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ADATERON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, suplementy diety
dla ludzi.
(111) 342258
(220) 2020 12 11
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) NECTARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parchatka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZoniNails
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 522104

(111) 342259
(220) 2020 12 12
(210) 522114
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) SHANTOU JIANDA INDUSTRIAL, CO., LTD., Chendian Town,
Chaonan District Shantou (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jD
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 26 kwiaty sztuczne, sztuczne owoce, girlandy sztuczne, wieńce z kwiatów sztucznych, sztuczne rośliny inne niż choinki,
sztuczne girlandy bożonarodzeniowe, sztuczne girlandy bożonarodzeniowe z lampkami, sztuczne wieńce bożonarodzeniowe,
sztuczne wieńce bożonarodzeniowe z lampkami, lamówki do ubrań,
wstążki i kokardy, nie z papieru, do pakowania prezentów, ozdoby
do kapeluszy, ozdoby do obuwia, ozdoby do ubrań, rozetki [artykuły
pasmanteryjne], girlandy [hafty], wstążki do włosów, wstążki [artykuły pasmanteryjne], koronkowe ozdoby, falbanki koronkowe.
(111) 342260
(220) 2020 12 16
(210) 522242
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) FRANKIEWICZ-KABZIŃSKA GRAŻYNA, Częstochowa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pracownia jurajska
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 03.11.07, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 doradztwo projektowe, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], doradztwo
w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz],
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych,
doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], grafika artystyczna, oceny techniczne związane z projektowaniem, planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży
detalicznej, planowanie i projektowanie kuchni, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie [projektowanie]
sklepów, planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych,
planowanie [projektowanie] barów, planowanie [projektowanie] restauracji, planowanie [projektowanie] pubów, planowanie [projektowanie] dobudówek, planowanie [projektowanie] łazienek, planowanie [projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie] klubów,
planowanie [projektowanie] biur, planowanie projektu, planowanie
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo
dotyczące projektowania wnętrz, profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, profesjonalne doradztwo
w zakresie wzornictwa przemysłowego, profesjonalne doradztwo
w zakresie architektury, projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz,
projektowanie architektoniczne, projektowanie audiowizualnych
prac twórczych, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie domów, projektowanie
hal wystawowych, projektowanie hoteli, projektowanie graficzne,
projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, projektowanie kuchni, projektowanie mebli, projektowanie oświetlenia krajobrazowego, projektowanie produktów konsumenckich,
projektowanie produktu [wzornictwo], projektowanie przestrzeni
biurowych, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, projektowanie rzeźb, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie umeblowania, projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizualne, projektowanie wnętrz
budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie
wykładzin podłogowych, projektowanie wystroju wnętrz sklepów,
projektowanie wzorów, projektowanie żaluzji, projektowanie zasłon,
projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych,
przygotowywanie projektu architektonicznego, sporządzanie raportów dotyczących architektury, sporządzanie raportów projektowych,
stylizacja [wzornictwo przemysłowe], świadczenie usług w zakresie
projektowania wnętrz budynków, udostępnianie strony internetowej
z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, udzielanie informacji
dotyczących wzornictwa przemysłowego, usługi architektoniczne,
usługi architektury wnętrz, usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi
doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi doradcze z zakresu architektury, usługi graficzne, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz,
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne
w zakresie projektowania wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie
projektowania, usługi projektów graficznych, usługi projektowania
architektonicznego dotyczące wystaw, usługi projektowania architektonicznego usługi projektowania łazienek, usługi projektowania
mebli, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowania
w zakresie umeblowania, usługi projektowania w zakresie restau-
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racji, usługi projektowania w zakresie wystaw, usługi projektowania
wnętrz uwzględniające zasady feng shui, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe w zakresie tkanin
dekoracyjnych, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego,
usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wnętrz butików, usługi w zakresie projektowania wnętrz dla branży detalicznej, usługi w zakresie projektowania
dotyczące wnętrz sklepów, usługi w zakresie projektowania domów,
usługi w zakresie projektowania kuchni, usługi w zakresie projektowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania wystroju
wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
domowych, usługi w zakresie projektowania produktów, usługi w zakresie projektowania szaf wnękowych, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania komercyjnego, usługi związane
z projektowaniem graficznym [sztuka], wspomagane komputerowo
usługi projektowe związane z architekturą, wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, zarządzanie projektami architektonicznymi.

(111) 342261
(220) 2020 12 17
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIORYTETY W OCHRONIE ZDROWIA
(540)

(210) 522301

(591) niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04, 15.07.01, 24.13.04
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.
(111) 342262
(220) 2020 12 17
(210) 522307
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) SKORUPA DARIUSZ AKADEMIA BIOFEEDBACK EEG CENTRUM
SZKOLENIOWO-TERAPEUTYCZNE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA Biofeedback EEG
(540)

(591) czarny, biały, niebieski, żółty, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10,
29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, akademie, edukacja, kursy instruktażowe, kursy samoświadomości [szkolenia], kursy
szkoleniowe, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, nauczanie, nauczanie terapii w zakresie
pracy z ciałem, organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie
wykładów w celach szkoleniowych.
(111) 342263
(220) 2020 12 17
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) PELEC CEZARY GRIDNET, Warszawa (PL);
GRZEŚKIEWICZ ANDRZEJ GRIDNET, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRIDNET

(210) 522312
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(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja,
wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 342264
(220) 2020 12 17
(210) 522315
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) MARBUD DOMY I MIESZKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E ENTORIS
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi
w zakresie sprzedaży nieruchomości: domów mieszkalnych, lokali
w budynkach mieszkalnych, gruntów inwestycyjnych, obiektów komercyjnych, usługi w zakresie wynajmowania i dzierżawy powierzchni w budynkach mieszkalnych lub komercyjnych, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi deweloperskie i inwestycyjne, tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, poszukiwanie, zakup nieruchomości pod inwestycje budowlane, sprzedaż, wynajem lub pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu
nieruchomości, szczególnie lokali mieszkalnych, użytkowych, stanowisk postojowych i innych powierzchni pomocniczych, przygotowywanie procesu inwestycyjnego, poszukiwanie i zakup nieruchomości
pod inwestycje budowlane, usługi doradztwa i ekspertyz w zakresie
nieruchomości oraz wyceny nieruchomości, sprawowanie kontroli
w zastępstwie i na zlecenie inwestora nad przebiegiem procesu inwestycyjnego, 37 usługi w zakresie budownictwa, usługi w zakresie
budowy budynków mieszkalnych i komercyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usługi w zakresie robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych, usługi w zakresie prac wykończeniowych, usługi remontowe, usługi modernizacyjne i adaptacyjne, usługi nadzoru
budowlanego, opracowanie dokumentacji budowlanej, realizacja
i odbieranie kolejnych etapów robót inwestycji budowlanej.
(111) 342265
(220) 2020 12 17
(210) 522317
(151) 2021 05 21
(441) 2021 02 01
(732) FERROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FERROX
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 21 przybory do użytku domowego do czyszczenia,
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, przybory kosmetyczne i toaletowe, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, zmywaki do szorowania.
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(111) 342266
(220) 2020 12 17
(210) 522319
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) EAST WINES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ERA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, w tym wina.
(111) 342267
(220) 2020 12 17
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) MEDIKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medi Tedi
(540)

(210) 522320
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(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 24.13.01, 24.13.24, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 44 badania medyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, pomoc medyczna, usługi
medyczne, medyczne badania osób, usługi opieki medycznej, usługi
informacji medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi pomocy medycznej, świadczenie pomocy medycznej, organizowanie
leczenia medycznego, usługi poradnictwa medycznego, zapewnianie leczenia medycznego, prowadzenie placówek medycznych,
świadczenie usług medycznych, wykonywanie badań medycznych,
przeprowadzanie badań medycznych, opieka medyczna i zdrowotna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, usługi informacyjne
w zakresie opieki medycznej, usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia, analizy medyczne do diagnostyki
i leczenia ludzi, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 342269
(220) 2020 12 16
(210) 522325
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 25
(732) FAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzgów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAU BUTIK
(540)

(591) biały, czarny, niebieski, różowy, szary, złoty
(531) 03.01.14, 03.01.25, 21.01.25, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 44 badania medyczne, kliniki medyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, pomoc medyczna, usługi medyczne, opieka pielęgniarska (medyczna-), medyczne badania osób, usługi opieki medycznej, usługi oceny medycznej,
usługi informacji medycznej, udzielanie informacji medycznej, usługi
pomocy medycznej, świadczenie pomocy medycznej, organizowanie leczenia medycznego, usługi poradnictwa medycznego, zapewnianie leczenia medycznego, prowadzenie placówek medycznych,
świadczenie usług medycznych, wykonywanie badań medycznych,
usługi klinik medycznych, usługi klinik zdrowia [medyczne], opieka
medyczna i zdrowotna, usługi udostępniania placówek medycznych,
pomoc medyczna w nagłych wypadkach, usługi w zakresie analiz
medycznych, usługi w zakresie leczenia medycznego, doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi
klinik medycznych i opieki zdrowotnej, badania medyczne w celach
diagnostycznych lub leczenia, usługi medyczne w zakresie oceny
stanu zdrowia, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi,
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, usługi
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów,
usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, opieka
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, usługi medyczne
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi badań medycznych
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób.
(111) 342268
(220) 2020 12 17
(210) 522323
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) KONDRAT-LUWAŃSKA MARCELINA, Konin (PL);
JĘDRO MAGDALENA, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJARECEPTA

(531) 26.03.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, akcesoria do wyrobu biżuterii,
akcesoria do zegarków, amulety, amulety będące biżuterią, artykuły
zegarmistrzowskie, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo],
bibeloty z brązu, biżuteria, biżuteria będącą wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria
do noszenia na głowie, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna,
biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria w postaci koralików,
biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych,
biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych,
biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wytworzona
z brązu, biżuteria z diamentami, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria
z kryształu, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów
cyny z ołowiem, biżuteria ze złotem, bransoletki [biżuteria], bransoletki charytatywne, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki na kostkę, bransoletki powlekane srebrem, bransoletki pozłacane, bransoletki przyjaźni, bransoletki z drewnianych koralików,
bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub z napisem, bransoletki
z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z koralików, bransoletki
z metali szlachetnych, bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria],
bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi,
bransolety, bransolety do zegarków, bransolety i zegarki połączone, breloczki do kluczy, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby],
breloczki do kluczy [kółka] pokryte metalem szlachetnym, breloczki
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloczki do kluczy, nie z metalu, breloczki do kluczy z imitacji
skóry, broszki [biżuteria], budziki, charmsy, chowane breloki, chronografy, części do zegarków, części i akcesoria do biżuterii, etui na zegarki, fantazyjna biżuteria, jubilerskie łańcuszki kord na naszyjniki, kasetki na biżuterię, kolczyki, łańcuszki do zegarków, łańcuszki jubilerskie,
małe szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, łańcuszki z me-
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tali szlachetnych na naszyjniki, mechanizmy do zegarków, naszyjniki,
ozdoby [biżuteria], paski do zegarków, pierścionki [biżuteria], srebro
i jego stopy, stojaki na pierścionki wykonane z metali szlachetnych,
szkatułki na biżuterię, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, zegarki eleganckie, zegarki elektroniczne, biżuteria, zegarki damskie
i męskie, akcesoria, zegarki kieszonkowe, zegarki damskie, zegarki
cyfrowe z timerem automatycznym, 25 bluzki, bluzy, sukienki, sukienki dżinsowe, spodnie, legginsy, dresy, tuniki, koszule, kombinezony, koszule, czapki i szaliki, komplety, obuwie, bluzy z kapturem,
bluzy sportowe z kapturem, body [odzież], bojówki, bolerka, botki,
botki dla kobiet, bryczesy [spodnie], buty baletowe, buty damskie,
buty dla kobiet, buty na platformie, buty na wysokim obcasie, buty
na rzepy, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty tenisowe [obuwie sportowe], buty treningowe [obuwie sportowe], buty
z ukrytym obcasem, buty wsuwane, buty za kostkę, chustki [apaszki],
chustki na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ramionach,
chusty [odzież], czapki baseballowe, czapki bez daszków, czapki futrzane, czapki jako nakrycia głowy, czapki wełniane, czapki z pomponem, czapki z daszkiem, bluzy z kapturem, ocieplacze na kolana
[odzież], ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze na szyję, ocieplane
kamizelki, ocieplane kurtki, odzież, odzież codzienna, odzież damska,
odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież futrzana, odzież lniana,
odzież kaszmirowa, odzież jedwabna, odzież haftowana, odzież haftowana, odzież modelująca, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia
dla kobiet, odzież z imitacji skóry, odzież z lateksu, odzież ze skóry,
ogrodniczki, okrycia głowy z daszkiem, palta, pantofle domowe, parea, paski, paski [odzież], paski skórzane [odzież], paski wykonane
z imitacji skóry, paski z materiału, paski tekstylne, peleryny [narzutki], peleryny [płaszcze], pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze,
płaszcze damskie, płaszcze futrzane, płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze skórzane, płaszcze zimowe, płaszcze z materiału dżinsowego,
podkolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, bluzy z kapturem, koszulki z nadrukami, kożuchy, krótkie
haleczki na ramiączkach, krótkie halki, krótkie luźne kurtki do pasa,
krótkie ogrodniczki, krótkie okrycia [narzutki] nakładane na koszule
nocne, krótkie piżamy damskie, krótkie spodnie, kurtki dwustronne,
kurtki futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurtki dresowe, kurtki
bluzy, kurtki koszulowe, kurtki motocyklowe, kurtki [odzież], kurtki
pikowane [odzież], kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki zamszowe, legginsy, legginsy ciążowe,
letnie sukienki, luźne sukienki o prostym kroju, małe kapelusze, marynarki od garniturów, minispódniczki, mokasyny, modne kapelusze,
narzutki na ramiona, narzutki na ramiona [odzież], nakrycia głowy,
nauszniki [odzież], obcasy, obcisłe topy bez ramiączek, obuwie, obuwie codzienne, obuwie codziennego użytku, obuwie damskie, obuwie dla kobiet, obuwie gumowe, obuwie na plażę, obuwie plażowe,
obuwie przeciwdeszczowe, obuwie sportowe, bluzy z kapturem,
czapki ze sztucznego futra, dżinsy, eleganckie buty wyjściowe, eleganckie spodnie, espadryle, etole [futra], etole z futra syntetycznego,
futra [odzież], gabardyna [odzież], galowa odzież wieczorowa, getry,
gorsety, grube kurtki, grube płaszcze, japonki, kalosze [obuwie],
kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], kapelusze, kapelusze futrzane,
kapelusze słomkowe, kapelusze przeciwsłoneczne, kąpielowe kostiumy, kaszkiety, kimona, kolanówki, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony [odzież], kominiarki, komplety
skórzane, komplety sportowe, kostiumy, kostiumy kąpielowe, koszule, kostiumy ze spódnicą, koszule nocne, koszule sportowe, koszule
z długimi rękawami, koszule z dzianiny, koszule z golfem, koszule
z kołnierzykiem, koszule z krótkimi rękawami, koszule zapinane, koszulki kolarskie, koszulki polo, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki z długimi rękawami, podomki [szlafroki], połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska],
polary, półgolfy, półhalki, poncza, rajstopy, rajtuzy, rajstopy bez pięt,
rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, rękawiczki [odzież], rybaczki, sandały,
sandały i buty plażowe, skarpetki, skarpetki i pończochy, skórzane
nakrycia głowy, skórzane sukienki, skórzane sandały w stylu japońskim, spodenki, spódnica-spodnie, spódnice, spódnice plisowane,
spódniczki baletowe, spodnie, spodnie do joggingu, spodnie dresowe, spodnie pumpy [alladynki], spodnie skórzane, spodnie sportowe,
sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], staniki sportowe, sukienki
skórzane, swetry [odzież], swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry rozpinane, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi,
swetry z półgolfem, szale, szale i chusty na głowę, szale-tuby, szaliki, szaliki do zawijania wokół szyi, podkoszulki z długimi rękawami,
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szlafroki, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, topy do biegania, topy
bez ramiączek, topy [odzież], topy z półgolfem, trykot, tuniki, turbany, ubrania codzienne, wiatrówki, żakiety z dzianiny, odzież męska,
odzież męska i damska, odzież dziecięca, obuwie męskie, obuwie
dziecięce, obuwie damskie.

(111) 342270
(220) 2020 12 17
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) JURDECZKA KAMIL, Chojno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GloveBox
(540)

(210) 522332

(531) 02.09.15, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 18 torby, torby na narzędzia, puste, torby wodoodporne,
torby uniwersalne, torebki na biodra [nerki], torebki na narzędzia,
sprzedawane bez wyposażenia, torebki-paski, torebki-paski na biodra.
(111) 342271
(220) 2020 12 18
(210) 522344
(151) 2021 05 26
(441) 2021 02 08
(732) GAŁOSZ ADRIAN BESKID DIVERS, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Balonarium
(540)

(591) żółty, czerwony, zielony
(531) 21.01.16, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu: balonów dekoracyjnych, balonów do napełniania helem, maskotek, zabawek, konfetti,
serpentyn, kotylionów, sztucznego śniegu, masek, ozdób okolicznościowych, ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych, naczyń jednorazowych, kwiatów sztucznych z materiału i z tworzyw sztucznych,
stroików i wianków z tkanin i z tworzyw sztucznych, sztucznych owoców i warzyw oraz kompozycji z owoców i warzyw, girland, wstęg
do dekorowania, ubrań, okryć głowy, strojów karnawałowych, strojów Mikołaja, usługi w zakresie dekoracji okien i aranżacji wystaw, 41
usługi w zakresie organizowania gier, zabaw i konkursów sprawnościowych i rozrywkowych, usługi rozrywkowe świadczone podczas
przerw w trakcie imprez okolicznościowych i sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, usługi
prowadzenia działalności szkoleniowej we wszystkich dziedzinach
życia sportowego i rekreacyjnego, edukacja w dziedzinie aktywności
fizycznej, promocja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu
życia, propagowanie profilaktyki prozdrowotnej, organizacja wystaw rozrywkowych i kulturalnych,usługi dekorowania balonami, 42
usługi stylizacji i wzornictwa przemysłowego, doradztwo techniczne
w zakresie materiałów i technologii do dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, usługi w zakresie
projektowania, aranżacji i dekoracji miejsc plenerowych.
(111) 342272
(220) 2020 12 18
(210) 522351
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nasze parówki nie mówią, nasze parówki smakują!
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(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

(111) 342273
(220) 2020 12 17
(210) 522352
(151) 2021 05 28
(441) 2021 01 25
(732) MICHALSKA-ZAWIEJSKA NATALIA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be celebre
(540)

(591) biały, szary, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 25 odzież.
(111) 342274
(220) 2020 12 18
(210) 522353
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gotuję z Lewiatanem L
(540)

(591) żółty, niebieski, biały, czerwony
(531) 05.09.06, 05.09.21, 11.03.18, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne,
do pobrania, publikacje elektroniczne dotyczące przepisów kulinarnych, publikacje elektroniczne dotyczące gotowania, e-booki,
16 publikacje drukowane, książki kucharskie, publikacje drukowane
dotyczące przepisów kulinarnych, publikacje drukowane dotyczące
gotowania, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje
elektroniczne dotyczące przepisów kulinarnych, publikacje elektroniczne dotyczące gotowania, e-booki, publikacje drukowane, książki
kucharskie, publikacje drukowane dotyczące przepisów kulinarnych,
publikacje drukowane dotyczące gotowania, 41 usługi edukacyjne
dotyczące gotowania, organizowanie i prowadzenie szkoleń, imprez,
konkursów, mistrzostw, pokazów, warsztatów, prezentacji i widowisk
dotyczących gotowania i kulinariów, organizowanie i prowadzenie
kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów i konferencji dotyczących
zdrowia, dietetyki i zdrowego żywienia, usługi pisania blogów, udostępnianie informacji dotyczących gotowania za pomocą portalu on-line, udostępnianie informacji dotyczących przepisów kulinarnych
za pomocą portalu on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line (nie do pobrania), publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikowanie drogą elektroniczną, organizacja webinariów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie
i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie konkursów
[edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], 43 doradztwo kulinarne, usługi
doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, porady dotyczące przepisów
kulinarnych, udostępnianie informacji w postaci przepisów na drinki,
udostępnianie informacji w postaci przepisów kulinarnych, informacje w zakresie sztuki gotowania udostępniane on-line z komputerowej baz danych lub Internetu.

(111) 342275
(220) 2020 12 17
(151) 2021 05 24
(441) 2021 02 08
(732) SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zbadani.pl
(540)

79
(210) 522355

(591) granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie komunikacyjne,
sieciowe i do sieci społecznościowych, oprogramowanie do udostępniania plików, utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do zarządzania
danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie do udostępniania plików, utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych,
oprogramowanie do udostępniania plików, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie serwerów,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, związane z dziedziną medyczną, utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, komputerowe
oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie
nimi, prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii medycznej, 38
usługi telekomunikacyjne, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, udostępnianie komputerowej bazy danych, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi w zakresie technologii informacyjnych,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie programów komputerowych
ze sztuczną inteligencją w sieciach danych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, świadczenie usług zabezpieczeń
w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, usługi w zakresie technologii informacyjnych,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, 44 usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi medyczne, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej.
(111) 342276
(220) 2020 12 18
(210) 522363
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) FERROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mięta LOVE
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środki zapachowe do samochodów, preparaty zapachowe, 34 środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące,
inne niż olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu.
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(111) 342277
(220) 2020 12 18
(210) 522364
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) ZIELIŃSKI JUSTYN P. H. MAJUS, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAJUS
(510), (511) 7 amortyzatory do maszyn, tłoki do amortyzatorów, cylindry amortyzujące [części maszyn], pneumatyczne, hydrauliczne
i hydropneumatyczne cylindry i cylindry tłokowe jako części maszyn,
siłowniki do zaworów, siłowniki hydrauliczne, liniowe, obrotowe, przepustnic, tłumiki drgań skrętnych do maszyn, amortyzatory gazowe,
sprężyny gazowe, hamulce olejowe, hamulce do maszyn, amortyzatory do drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi
[części maszyn], pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania
drzwi [części maszyn], urządzenia do przenoszenia i transportu, mechanizmy otwierające i zamykające, mechanizmy zwalniające, windy
i podnośniki, przenośniki i pasy do przenośników oraz części do nich,
pneumatyczne, hydrauliczne i hydropneumatyczne cylindry i cylindry
tłokowe do napędu ruchu i/lub do obniżenia ruchu ruchomych części
w urządzeniach i przyrządach medycznych, przenośnikach rolkowych
i taśmowych, pojemnikach, wyłazach dachowych, włazach do zbiorników retencyjnych, włazach rewizyjnych, koszach, pojazdach i przyczepach, box’ach dachowych, jachtach, łodziach, naczepach, najazdach
samochodowych, autolawetach, sprzętach sportowych, nośnikach
reklam, solariach, meblach, liny przenośnikowe, przedłużenia do sprężyn gazowych, sworznie tłokowe, kulowe, połączenia przegubowe,
przeguby kulowe zawieszeń [części do maszyn], gniazda [części maszyn], 12 amortyzatory [części pojazdów], amortyzatory gazowe
do pojazdów, hamulce do pojazdów, samochodowe sprężyny gazowe oraz sprężyny amortyzujące, sprężyny zawieszenia do pojazdów,
resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, wsporniki przyczep,
pneumatyczne, hydrauliczne i hydropneumatyczne cylindry i cylindry tłokowe do napędu ruchu i/lub do obniżenia ruchu ruchomych
części w pojazdach, takich jak fotele samochodowe, fotele traktorowe, przyczepy rolnicze, części karoserii samochodowej, drzwi oraz
maski i klapy samochodowe, drzwi bagażników samochodowych,
nadbudowy samochodów, maski silników, klapy tylne, klapy ładunkowe do samochodów pick-up i pokrywy schowków samochodowych,
szyby samochodowe, drzwi skrzydłowe, stopki drzwiowe, wysuwane
reflektory, dachy kabrioletów, pałąki bezpieczeństwa oraz elementy
kolumn kierowniczych w samochodach, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: wsporniki metalowe, amortyzatory gumowe do maszyn przemysłowych, uszczelki niemetalowe
do amortyzatorów, wsporniki niemetalowe do mebli, amortyzatory
do maszyn, tłoki do amortyzatorów, cylindry amortyzujące [części
maszyn], pneumatyczne i hydrauliczne oraz hydropneumatyczne cylindry i cylindry tłokowe jako części maszyn, siłowniki do zaworów,
siłowniki hydrauliczne i liniowe oraz obrotowe i przepustnic, tłumiki
drgań skrętnych do maszyn, amortyzatory gazowe, sprężyny gazowe, hamulce olejowe, hamulce do maszyn, amortyzatory do drzwi,
hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części
maszyn], pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania
drzwi [części maszyn], urządzenia do przenoszenia i transportu, mechanizmy otwierające i zamykające, mechanizmy zwalniające, windy
i podnośniki, przenośniki i pasy do przenośników oraz części do nich,
liny przenośnikowe, przedłużenia do sprężyn gazowych, sworznie
tłokowe i/lub kulowe, połączenia przegubowe, przeguby kulowe zawieszeń [części do maszyn], gniazda [części maszyn], pneumatyczne
i hydrauliczne oraz hydropneumatyczne cylindry i cylindry tłokowe
do napędu ruchu i/lub do obniżenia ruchu ruchomych części w urządzeniach i przyrządach medycznych, przenośnikach rolkowych i taśmowych, pojemnikach, wyłazach dachowych, włazach do zbiorników
retencyjnych, włazach rewizyjnych, koszach, pojazdach i przyczepach,
box’ach dachowych, jachtach, łodziach, naczepach, najazdach samochodowych, autolawetach, sprzętach sportowych, nośnikach reklam,
solariach, meblach, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: amortyzatory [części pojazdów], amortyzatory gazowe
do pojazdów, hamulce do pojazdów, samochodowe sprężyny gazowe
oraz sprężyny amortyzujące, sprężyny zawieszenia do pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, wsporniki przyczep, pneumatyczne i hydrauliczne oraz hydropneumatyczne cylindry i cylindry
tłokowe do napędu ruchu i/lub do obniżenia ruchu ruchomych części
w pojazdach, takich jak fotele samochodowe, fotele traktorowe, przyczepy rolnicze, części karoserii samochodowej, drzwi oraz maski i klapy samochodowe, drzwi bagażników samochodowych, nadbudowy
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samochodów, maski silników, klapy tylne, klapy ładunkowe do samochodów pick-up i pokrywy schowków samochodowych, szyby samochodowe, drzwi skrzydłowe, stopki drzwiowe, wysuwane reflektory,
dachy kabrioletów, pałąki bezpieczeństwa oraz elementy kolumn kierowniczych w samochodach, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji
i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie targów
w celach handlowych oraz reklamowych, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 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, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 37 wymiana amortyzatorów, napełnianie sprężyn gazowych, montaż, naprawa,
instalacja oraz konserwacja sprężyn gazowych.

(111) 342278
(220) 2020 12 18
(210) 522365
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) PARYS SEBASTIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARYS PRALNIA PREMIUM
(510), (511) 37 usługi w zakresie prania wodnego i chemicznego,
czyszczenia, prasowania i maglowania: bielizny osobistej i pościelowej, odzieży, nakryć głowy, futer, tkanin wszelkiego rodzaju, narzut,
dywanów, dywaników, kotar, zasłon, konserwacja i naprawa odzieży,
konserwacja, czyszczenie i reperacja skór i odzieży skórzanej.
(111) 342279
(220) 2020 12 18
(210) 522369
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GREENBASKI
(510), (511) 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki,
chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki,
placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw,
puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane,
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe suche
lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe
do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, zioła do celów spożywczych, preparaty
do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż,
solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami,
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.
(111) 342280
(220) 2020 12 18
(210) 522371
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GREENLAMI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie,
substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe
posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie
warzyw, warzywa mrożone, krojone warzywa rosołowe, koncentraty
zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje
jadalne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso
i wyroby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, mięsa
wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso
mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kiełbasy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki,
chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki,
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placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw,
puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane,
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe suche
lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe
do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, zioła do celów spożywczych, preparaty
do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż,
solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami,
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.

(111) 342281
(220) 2020 12 18
(210) 522372
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GREENÓWKI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie,
substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe
posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie
warzyw, warzywa mrożone, krojone warzywa rosołowe, koncentraty
zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje
jadalne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso
i wyroby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, mięsa
wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso
mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kiełbasy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki,
chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki,
placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw,
puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane,
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe suche
lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe
do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, zioła do celów spożywczych, preparaty
do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż,
solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami,
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.
(111) 342282
(220) 2020 12 18
(210) 522373
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) PINTO SALINAS PATRICIO ALEJANDRO, Providencia (CL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EST. 2017 PILSENER ROSS MADE IN POLAND
(540)

(591) czarny, czerwony, złoty
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 32 piwo.
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(111) 342283
(220) 2020 12 18
(210) 522386
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROŚLINBASKI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie,
substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe
posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie
warzyw, warzywa mrożone, krojone warzywa rosołowe, koncentraty
zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje
jadalne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso
i wyroby mięsne, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, mięsa
wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso
mielone, przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kiełbasy, parówki, wędliny, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, kanapki,
chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki,
placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw,
puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone, lasagna, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane,
ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe suche
lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe
do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto, zioła do celów spożywczych, preparaty
do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż,
solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście, kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami,
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.
(111) 342284
(220) 2020 12 19
(210) 522410
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA ON
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
użytkowe, oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów, oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem, oprogramowanie do dokonywania zakupów, oprogramowanie
do zarządzania programami lojalnościowymi, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach
zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów:
produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii
jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne
w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki
gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania,
substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby,
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii
i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki
do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne,
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mie-
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szaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również
benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia,
energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: metale
nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy
pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa,
pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory
elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające,
czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory
do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza
(maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone
w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących
towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne,
do wykrywania, 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, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, 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, urządzenia i przyrządy do fizjote-
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rapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki,
akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych,
sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych
punktów sprzedaży, następujących towarów: urządzenia i instalacje
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych,
urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze,
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje
do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu,
urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski,
materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy,
wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz
ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi
i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty
muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych,
batuty dyrygenckie, papier i karton, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy,
jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych
materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie
do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże,
smycze i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur,
meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu,
nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica
perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki
niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe
i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa
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z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach
zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów:
artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe,
artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny
i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych
lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania,
z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki,
przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki,
sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki
i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne
włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa
i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki
i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce
morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona
woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa,
świeże zioła, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona
do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, piwo
i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne
i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń
i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne
i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi franczyzowe związane
z pomocą w zakresie marketingu, pomoc w komercjalizacji produktu
w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego
związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu
o franczyzę, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
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wych lub w zarządzaniu nimi, 36 wydawanie kart przedpłaconych
i bonów, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi dotyczące kart
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych
kart płatniczych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi transmisyjne,
zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizacja
szkoleń, organizacja konferencji, umożliwianie dostępu do publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, zapewnianie dostępu do niepobieralnych publikacji elektronicznych poprzez portale internetowe,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe
i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, usługi projektowania, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), oprogramowanie użytkowe
jako usługa (SaaS), oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS), oprogramowanie
do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS), oprogramowanie
do zarządzania programami lojalnościowymi jako usługa (SaaS), 43
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, usługi potwierdzania tożsamości, usługi prawne, licencjonowanie koncepcji franczyzowych, licencjonowanie własności
intelektualnej.

(111) 342285
(220) 2020 12 19
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żabka on
(540)

(210) 522411

(591) zielony, biały
(531) 26.04.06, 26.04.12, 26.01.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
użytkowe, oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów, oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem, oprogramowanie do dokonywania zakupów, oprogramowanie
do zarządzania programami lojalnościowymi, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach
zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów:
produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii
jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne
w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki
gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania,
substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby,
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii
i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki
do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne,
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
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do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również
benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia,
energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: metale
nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy
pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa,
pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory
elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające,
czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory
do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza
(maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone
w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących
towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne,
do wykrywania, 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, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, 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 nie-
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pełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły
związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki,
akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych,
sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych
punktów sprzedaży, następujących towarów: urządzenia i instalacje
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych,
urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze,
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje
do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu,
urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski,
materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy,
wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz
ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi
i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty
muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych,
batuty dyrygenckie, papier i karton, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy,
jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych
materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie
do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże,
smycze i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur,
meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu,
nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica
perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki
niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe

Nr 24/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa
z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach
zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów:
artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe,
artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny
i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych
lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania,
z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki,
przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki,
sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki
i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne
włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa
i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki
i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce
morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona
woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa,
świeże zioła, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona
do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, piwo
i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne
i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń
i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne
i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi franczyzowe związane
z pomocą w zakresie marketingu, pomoc w komercjalizacji produktu
w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego
związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dzie-
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dzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu
o franczyzę, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 wydawanie kart przedpłaconych
i bonów, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi dotyczące kart
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych
kart płatniczych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi transmisyjne,
zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizacja
szkoleń, organizacja konferencji, umożliwianie dostępu do publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, zapewnianie dostępu do niepobieralnych publikacji elektronicznych poprzez portale internetowe,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe
i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, usługi projektowania, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), oprogramowanie użytkowe
jako usługa (SaaS), oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS), oprogramowanie
do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS), oprogramowanie
do zarządzania programami lojalnościowymi jako usługa (SaaS), 43
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, usługi potwierdzania tożsamości, usługi prawne, licencjonowanie koncepcji franczyzowych, licencjonowanie własności
intelektualnej.

(111) 342286
(220) 2020 12 18
(210) 522379
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) PINTO SALINAS PATRICIO ALEJANDRO, Providencia (CL)
(540) (znak słowny)
(540) ROSS
(510), (511) 32 piwo.
(111) 342287
(220) 2020 12 21
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) ROCZNIOK ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pd PRYOR DISTRIBUTION
(540)

(210) 522427

(591) niebieski, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, kosmetyki do pielęgnacji urody,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, mydło aloesowe, toniki [kosmetyki], kosmetyki nielecznicze, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki naturalne, kosmetyki
organiczne, pianki [kosmetyki], kosmetyki kolorowe, kosmetyki
upiększające, zestawy kosmetyków, koncentraty nawilżające [kosmetyki], olejki mineralne [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], preparaty zmiękczające [kosmetyki], kosmetyki do włosów,
kremy tonizujące [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], płynne
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kremy [kosmetyki], kosmetyki do makijażu, kosmetyki dla dzieci,
kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w postaci płynów, kremy do ciała [kosmetyki], żele po opalaniu
[kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki do użytku osobistego, olejki do ciała [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do makijażu twarzy, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy
do twarzy i ciała [kosmetyki], środki nawilżające przeciw starzeniu się
do użytku jako kosmetyki, żel kosmetyczny aloesowy, sok aloesowy
do celów kosmetycznych.

(111) 342288
(220) 2020 12 18
(210) 522430
(151) 2021 05 24
(441) 2021 02 08
(732) BACOLI PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hi PIOTRKOWSKA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 nieruchomości (administrowanie), nieruchomości
(dzierżawa), wynajem nieruchomości i majątku, zarządzanie nieruchomością.
(111) 342289
(220) 2020 12 18
(210) 522431
(151) 2021 05 24
(441) 2021 02 08
(732) BACOLI PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hi PIOTRKOWSKA
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 36 nieruchomości (administrowanie), nieruchomości
(dzierżawa), wynajem nieruchomości i majątku, zarządzanie nieruchomością.
(111) 342290
(220) 2020 12 18
(210) 522435
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 25
(732) ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TASTE of warsaw SMAK WARSZAWY
(540)

(591) pomarańczowy, żółty, biały
(531) 10.03.01, 10.03.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, informacja
handlowa, informacja o działalności gospodarczej i informacja han-
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dlowa, impresariat w działalności artystycznej, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, prenumerata gazet (dla osób trzecich], agencje informacji handlowej, agencje informacji handlowej
[udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
na przykład marketingu lub danych demograficznych], usługi agencji informacji handlowej, reprodukcja materiału reklamowego, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących
sondaże opinii publicznych, pokazy towarów, informacja i badania
w zakresie działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, promocja sprzedaży, kolportaż próbek, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
badanie rynku, analiza rynku, sporządzanie statystyk, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy radiowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 41 edukacja, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), organizowanie konkursów, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie
loterii, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, cyrki,
dyskoteki, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie],
usługi klubów zdrowia (fitness), usługi klubów zdrowia (ćwiczenia),
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, publikowanie
książek, publikowanie książek edukacyjnych, kursy korespondencyjne, obsługa lunaparków, montaż taśm wideo, usługi muzeów [wystawy], produkcja filmów na taśmach wideo, kursy korespondencyjne,
nauka na odległość, organizowanie kursów korespondencyjnych,
udostępnianie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów
korespondencyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie spektakli rozrywkowych, prowadzenie wystaw w celach
kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych,
parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, organizacja
przyjęć, planowanie przyjęć, usługi planowania przyjęć, publikacja
elektroniczna on-line periodyków i książek, rozrywka, informacja
o rozrywce, informacja o wypoczynku, zapewnianie infrastruktury
rekreacyjnej i wypoczynkowej, wypożyczanie dekoracji teatralnych.

(111) 342291
(220) 2020 12 18
(210) 522436
(151) 2021 05 13
(441) 2021 01 25
(732) ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TASTE of WARSAW SMAK warszawy
(540)

(591) pomarańczowy, żółty, biały
(531) 10.03.01, 10.03.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, informacja
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handlowa, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, impresariat w działalności artystycznej, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, prenumerata gazet (dla osób trzecich], agencje informacji handlowej, agencje informacji handlowej
[udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
na przykład marketingu lub danych demograficznych], usługi agencji informacji handlowej, reprodukcja materiału reklamowego, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących
sondaże opinii publicznych, pokazy towarów, informacja i badania
w zakresie działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, promocja sprzedaży, kolportaż próbek, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
badanie rynku, analiza rynku, sporządzanie statystyk, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy radiowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 41 edukacja, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), organizowanie konkursów, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie
loterii, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, cyrki,
dyskoteki, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
usługi klubów zdrowia (fitness), usługi klubów zdrowia (ćwiczenia),
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, publikowanie
książek, publikowanie książek edukacyjnych, kursy korespondencyjne, obsługa lunaparków, montaż taśm wideo, usługi muzeów [wystawy], produkcja filmów na taśmach wideo, kursy korespondencyjne,
nauka na odległość, organizowanie kursów korespondencyjnych,
udostępnianie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów
korespondencyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie spektakli rozrywkowych, prowadzenie wystaw w celach
kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych,
parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, organizacja
przyjęć, planowanie przyjęć, usługi planowania przyjęć, publikacja
elektroniczna on-line periodyków i książek, rozrywka, informacja
o rozrywce, informacja o wypoczynku, zapewnianie infrastruktury
rekreacyjnej i wypoczynkowej, wypożyczanie dekoracji teatralnych.

(111) 342292
(220) 2020 12 21
(210) 522438
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) KOLOSOVSKA PATRYCJA, Nisko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) yuko
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowej
on-line, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach,
gazetach i magazynach, organizowanie przestrzeni reklamowej
w gazetach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach,
gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej
za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych.
(111) 342293
(151) 2021 05 19

(220) 2020 12 21
(441) 2021 01 25

(210) 522443
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(732) Novartis AG, Bazylea (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOSOL ution
(540)

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 05.03.11, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy naturalne.
(111) 342294
(220) 2020 12 21
(210) 522444
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Scuff Resist
(540)

(591) czarny, biały, szary, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 26.13.25, 27.05.09, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 2 farby i farby mocno rozcieńczone, powłoki, pokosty,
lakiery, rozcieńczalniki, substancje barwiące, wszystkie jako dodatki
do farb, powłok, pokostów i lakierów, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, powłoki do użytku jak podkłady gruntowe, bejce do drewna, barwniki do drewna.
(111) 342295
(220) 2020 12 21
(210) 522446
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) LEONARDO SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLZ
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.12, 26.11.22, 29.01.12
(510), (511) 9 karty magnetyczne zakodowane, karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, programy i oprogramowanie komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń
komunikacyjnych, programy i oprogramowanie do komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, transakcji finansowych,
oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe, nagrane, programy komputerowe [software ładowalny],
magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, pamięci
zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], aplikacje mobilne,
35 agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania
marketingowe, marketing, telemarketing, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, oferowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], prognozy
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ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy
pomocy sieci internetowej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, udostępnianie komputerowych baz danych, księgowość, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, zestawienia statystyczne, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem usług oraz kupować te towary i usługi, za pośrednictwem
Internetu, w zakresie: oprogramowania komputerowego, gier komputerowych, publikacji i programów komputerowych edukacyjnych
w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania
finansami, oszczędzania, inwestowania, prowadzenie programów
lojalnościowych lub partnerskich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, usługi konsultacji biznesowych dotyczące rynków
walutowych, 36 usługi finansowe, analizy finansowe, zarządzanie
finansami, informacje finansowe, usługi bankowe, informacje bankowe, operacje bankowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez
Internet [home banking], oszczędności za pośrednictwem banków,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, biura informacji kredytowej,
notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałowe, emisja, obsługa i usługi w zakresie kart debetowych, kart kredytowych i kart typu „prepaid”, transakcje finansowe, transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego,
transfer elektroniczny kapitału, operacje walutowe, wymiana walut,
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprzedaży produktów
finansowych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie finansów
i inwestycji, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
tworzenie funduszy inwestycyjnych, administrowanie i zarządzanie
funduszami inwestycyjnymi, planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja funduszy inwestycyjnych, usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie funduszy, usługi
w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, tworzenie i obsługa programów oszczędnościowych,
usługi maklerskie, usługi maklerskie związane z funduszami inwestycyjnymi, usługi giełdowe, obrót towarami giełdowymi i papierami
wartościowymi, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych
i aktywów, doradztwo i konsultacje finansowe w sprawach papierów wartościowych, usługi udostępniania informacji oraz notowań
giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji
giełdowych i maklerstwa giełdowego, usługi nabywania wierzytelności, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, tworzenie programów oszczędzania, 38 poczta elektroniczna, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
transmisja informacji giełdowych i walutowych za pomocą mediów
telekomunikacyjnych, transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez
terminale komputerowe, usługi udostępniania platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, udostępnianie i obsługa forów internetowych, udostępnianie i obsługa internetowych
chatroomów, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja],
usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi udostępniania portalu z informacjami bankowymi, finansowymi, ubezpieczeniowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi, prawnymi,
podatkowymi oraz w zakresie edukacji w dziedzinie zarządzania
finansami, prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania,
oszczędzania, 41 organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
sympozjów, szkoleń w zakresie edukacji w dziedzinie finansów, działalności gospodarczej, oszczędzania, inwestowania, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
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on-line nie do pobrania, nauczanie w zakresie zarządzania finansami,
inwestowania, oszczędzania, prowadzenia działalności gospodarczej, sprawdziany edukacyjne, 42 przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], certyfikacja danych
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, hosting
serwerów transakcyjnych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi,
usługi wdrażania systemów komputerowych, projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów komputerowych, dostarczanie
[opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego.

(111) 342296
(220) 2020 12 21
(210) 522447
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) LEONARDO SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 karty magnetyczne zakodowane, karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, programy i oprogramowanie komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń
komunikacyjnych, programy i oprogramowanie do komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, transakcji finansowych,
oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe, nagrane, programy komputerowe [software ładowalny],
magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, pamięci
zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], aplikacje mobilne,
35 agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania
marketingowe, marketing, telemarketing, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, oferowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], prognozy
ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy
pomocy sieci internetowej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, udostępnianie komputerowych baz danych, księgowość, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, zestawienia statystyczne, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem usług oraz kupować te towary i usługi, za pośrednictwem
Internetu, w zakresie: oprogramowania komputerowego, gier komputerowych, publikacji i programów komputerowych edukacyjnych
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w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania
finansami, oszczędzania, inwestowania, prowadzenie programów
lojalnościowych lub partnerskich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, usługi konsultacji biznesowych dotyczące rynków
walutowych, 36 usługi finansowe, analizy finansowe, zarządzanie
finansami, informacje finansowe, usługi bankowe, informacje bankowe, operacje bankowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez
Internet [home banking], oszczędności za pośrednictwem banków,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, biura informacji kredytowej,
notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałowe, emisja, obsługa i usługi w zakresie kart debetowych, kart kredytowych i kart typu „prepaid”, transakcje finansowe, transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego,
transfer elektroniczny kapitału, operacje walutowe, wymiana walut,
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprzedaży produktów
finansowych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie finansów
i inwestycji, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
tworzenie funduszy inwestycyjnych, administrowanie i zarządzanie
funduszami inwestycyjnymi, planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja funduszy inwestycyjnych, usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie funduszy, usługi
w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, tworzenie i obsługa programów oszczędnościowych,
usługi maklerskie, usługi maklerskie związane z funduszami inwestycyjnymi, usługi giełdowe, obrót towarami giełdowymi i papierami
wartościowymi, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych
i aktywów, doradztwo i konsultacje finansowe w sprawach papierów wartościowych, usługi udostępniania informacji oraz notowań
giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji
giełdowych i maklerstwa giełdowego, usługi nabywania wierzytelności, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, tworzenie programów oszczędzania, 38 poczta elektroniczna, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
transmisja informacji giełdowych i walutowych za pomocą mediów
telekomunikacyjnych, transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez
terminale komputerowe, usługi udostępniania platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, udostępnianie i obsługa forów internetowych, udostępnianie i obsługa internetowych
chatroomów, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja],
usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi udostępniania portalu z informacjami bankowymi, finansowymi, ubezpieczeniowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi, prawnymi,
podatkowymi oraz w zakresie edukacji w dziedzinie zarządzania
finansami, prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania,
oszczędzania, 41 organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
sympozjów, szkoleń w zakresie edukacji w dziedzinie finansów, działalności gospodarczej, oszczędzania, inwestowania, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, nauczanie w zakresie zarządzania finansami,
inwestowania, oszczędzania, prowadzenia działalności gospodarczej, sprawdziany edukacyjne, 42 przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], certyfikacja danych
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, hosting
serwerów transakcyjnych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi,
usługi wdrażania systemów komputerowych, projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów komputerowych, dostarczanie
[opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego.

(111) 342297
(220) 2020 12 21
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) PASTOR SŁAWOMIR, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOMATOLOGIA PASTOR

(210) 522448
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(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 24.17.08, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną,
zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie stomatologii, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki,
prawa publicznego i spraw socjalnych, nauczanie i szkolenia, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
szkolenia personelu, szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi szkolenia zawodowego,
usługi szkolenia dla personelu, 44 pomoc stomatologiczna, stomatologia z sedacją, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych,
doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, konsultacje dentystyczne, stomatologia kosmetyczna,
usługi asystenta dentysty, usługi czyszczenia zębów, usługi kliniki
dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania
zębów, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych,
chirurgia.
(111) 342298
(220) 2020 12 21
(210) 522449
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) LEONARDO SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.21, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.12, 26.11.22, 29.01.12
(510), (511) 9 karty magnetyczne zakodowane, karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, programy i oprogramowanie komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń
komunikacyjnych, programy i oprogramowanie do komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, transakcji finansowych,
oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe, nagrane, programy komputerowe [software ładowalny],
magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, pamięci
zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], aplikacje mobilne,
35 agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania
marketingowe, marketing, telemarketing, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, oferowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], prognozy
ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy
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pomocy sieci internetowej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, udostępnianie komputerowych baz danych, księgowość, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, zestawienia statystyczne, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem usług oraz kupować te towary i usługi, za pośrednictwem
Internetu, w zakresie: oprogramowania komputerowego, gier komputerowych, publikacji i programów komputerowych edukacyjnych
w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania
finansami, oszczędzania, inwestowania, prowadzenie programów
lojalnościowych lub partnerskich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, usługi konsultacji biznesowych dotyczące rynków
walutowych, 36 usługi finansowe, analizy finansowe, zarządzanie
finansami, informacje finansowe, usługi bankowe, informacje bankowe, operacje bankowe, banki z dostępem bezpośrednim np. przez
Internet [home banking], oszczędności za pośrednictwem banków,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, biura informacji kredytowej,
notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałowe, emisja, obsługa i usługi w zakresie kart debetowych, kart kredytowych i kart typu „prepaid”, transakcje finansowe, transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego,
transfer elektroniczny kapitału, operacje walutowe, wymiana walut,
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprzedaży produktów
finansowych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie finansów
i inwestycji, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
tworzenie funduszy inwestycyjnych, administrowanie i zarządzanie
funduszami inwestycyjnymi, planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja funduszy inwestycyjnych, usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie funduszy, usługi
w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, tworzenie i obsługa programów oszczędnościowych,
usługi maklerskie, usługi maklerskie związane z funduszami inwestycyjnymi, usługi giełdowe, obrót towarami giełdowymi i papierami
wartościowymi, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych
i aktywów, doradztwo i konsultacje finansowe w sprawach papierów wartościowych, usługi udostępniania informacji oraz notowań
giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji
giełdowych i maklerstwa giełdowego, usługi nabywania wierzytelności, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, tworzenie programów oszczędzania, 38 poczta elektroniczna, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
transmisja informacji giełdowych i walutowych za pomocą mediów
telekomunikacyjnych, transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez
terminale komputerowe, usługi udostępniania platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, udostępnianie i obsługa forów internetowych, udostępnianie i obsługa internetowych
chatroomów, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja],
usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi udostępniania portalu z informacjami bankowymi, finansowymi, ubezpieczeniowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi, prawnymi,
podatkowymi oraz w zakresie edukacji w dziedzinie zarządzania
finansami, prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania,
oszczędzania, 41 organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
sympozjów, szkoleń w zakresie edukacji w dziedzinie finansów, działalności gospodarczej, oszczędzania, inwestowania, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, nauczanie w zakresie zarządzania finansami,
inwestowania, oszczędzania, prowadzenia działalności gospodarczej, sprawdziany edukacyjne, 42 przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], certyfikacja danych
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, hosting
serwerów transakcyjnych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produk-
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tami dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi,
usługi wdrażania systemów komputerowych, projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów komputerowych, dostarczanie
[opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, instalacje oprogramowania komputerowego.

(111) 342299
(220) 2020 12 21
(210) 522450
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) AYCOM NIEWÓJT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRISS
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty do dezynfekcji rąk.
(111) 342300
(220) 2020 12 21
(210) 522458
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) X-JIVE
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samochodowe
foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków dziecięcych mianowicie: gondole, pokrowce przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, bagażniki, pokrycia wózków dziecięcych, rowery dziecięce, rowerki biegowe, rowerki trzykołowe dziecięce, przyczepki do wózków
dziecięcych.
(111) 342301
(220) 2020 12 21
(210) 522459
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) OTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) X-FOLLOW
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie i spacerowe, samochodowe
foteliki do przewozu dzieci, akcesoria do wózków dziecięcych mianowicie: gondole, pokrowce przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, bagażniki, pokrycia wózków dziecięcych, rowery dziecięce, rowerki biegowe, rowerki trzykołowe dziecięce, przyczepki do wózków
dziecięcych.
(111) 342302
(220) 2020 12 28
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 22
(732) MICONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) multimetro
(540)

(210) 522652

(591) szary, ciemnoczerwony
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych.
(111) 342303
(220) 2020 10 05
(151) 2021 04 09
(441) 2020 11 16
(732) SZEWCZYK DARIUSZ, Świdnik (PL)

(210) 519099
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prize Pet Food
(540)
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wody do celów domowych, urządzenia do schładzania wody, krany, urządzenia do uzdatniania wody z kranu, urządzenia do filtracji
za pomocą osmozy odwróconej [sprzęt do uzdatniania wody].

(111) 342307
(220) 2021 01 11
(210) 523009
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) URBANIK JAKUB, Niwna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WARSAW SOCIETY
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(591) biały, brązowy, beżowy, czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 03.06.03, 24.05.20, 09.01.10,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych, nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], mleko do stosowania jako karma dla
zwierząt, karma dla kotów, karma dla królików, karma dla psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karma dla ryb, karma dla
złotych rybek, karma dla ptaków domowych, karma dla ptaków, karma dla gryzoni, środki odżywcze [karma] dla ryb, artykuły spożywcze
dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt
domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt domowych, napoje
dla zwierząt, napoje dla zwierząt z rodziny psów, otręby [pokarm dla
zwierząt], otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], pokarm dla zwierząt
domowych w formie gryzaków, pokarm dla zwierząt domowych,
pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty
spożywcze dla zwierząt, produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, solone ciastka dla zwierząt, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych.
(111) 342304
(220) 2021 04 12
(210) 527375
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) SZYŁKIEWICZ KAMIL WERTOFIX MEDIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lady Jessy
(510), (511) 35 Promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie
portfolio online za pośrednictwem witryn internetowych.
(111) 342305
(220) 2020 12 21
(210) 522460
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) DADEJ PIOTR, Marszowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UT DADSON
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi pośrednictwa transportowego, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania
transportu towarów, usługi agencji spedycyjnej, usługi spedycyjne,
logistyka transportu, magazynowanie, usługi przewozu, ładowanie
i wyładowanie pojazdów, pakowanie i składowanie towarów, transport.
(111) 342306
(220) 2020 12 22
(210) 522462
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) HOUNG JI Industry Co., Ltd., Taichung City (TW)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ION tech IONTECH
(540)

(531) 24.17.02, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 11 sterylizatory powietrza, filtry do wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody, instalacje do uzdatniania wody, urządzenia
i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia do zmiękczania wody,
instalacje do zmiękczania wody, sterylizatory do wody, jonizatory

(111) 342308
(220) 2021 01 12
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) SZTYGLIC JERZY ALI-SER, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QLADIES www.Qladies.pl
(540)

(210) 523012

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 26.11.13
(510), (511) 18 torby, torby płócienne, torby turystyczne, torby sportowe, torby plażowe, torby podróżne, torby zakupowe, torby na ramię, torby do pracy, torby na ubrania, torby na kółkach, małe torby
dla mężczyzn, torby z imitacji skóry, podręczne torby do samolotu,
torby wykonane ze skóry, torby na pas i na biodra [nerki], 25 odzież,
odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca,
swetry, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszule,
spodnie, kurtki, skarpetki, topy [odzież], odzież wierzchnia dla kobiet,
odzież wierzchnia dla mężczyzn, sukienki damskie, suknie wieczorowe, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez rękawów,
koszulki z nadrukami, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, bielizna, paski,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami.
(111) 342309
(220) 2021 01 12
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) ROCZNIOK ALEKSANDER, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) svedishdisaster
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.

(210) 523039

(111) 342310
(220) 2021 01 12
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) MILEWSKA ALICJA BEAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AlkoSmart
(540)

(210) 523042

(591) biały, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia do testowania i kontroli jakości, elektryczne
przyrządy testujące.
(111) 342311
(220) 2021 01 11
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) ŚWIĘTEK ELŻBIETA GAIDO, Werynia (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 523043
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(540) Naturalna Bogini
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dyfuzorów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
opasek na oczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie siedziska
do medytacji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie poduszek
do medytacji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie butów do masażu stóp, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie rollerów do masaży twarzy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie jajeczek yoni, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie misek ze szpatułką na glinki,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie opasek kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie płatków kosmetycznych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie termoforów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wkładów do termoforu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zestawów kadzideł, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wałków do jogi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
kremów do twarzy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie hydrolatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kremów pod oczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków naturalnych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie olejków do twarzy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie peelingów do twarzy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pudrów do kąpieli, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie soli do kąpieli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do kąpieli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie suchych
olejków do ciała, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie szamponów w kostce, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mydeł, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie peelingów do ciała, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kul do kąpieli, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie podpasek wielorazowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie biżuterii, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie piżam, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
maseczek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie toreb, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie portfeli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie toreb bawełnianych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie guzików, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie szali,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plakatów, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie obrazów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie makram, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie łapaczów
snów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie tamborków, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie świec sojowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie świec, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
świec z wosku pszczelego, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
lampionów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie podgrzewaczy,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie herbaty, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kakao, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
ceramicznych mis, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ceramicznych kubków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie podstawek
pod świece, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zdrowej żywności, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie książek, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie e-booków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie planerów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kalendarzy,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zabawek dla dzieci, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie olejków eterycznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kompresów, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie przyrządów do masażu, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie szczotek do masażu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie tekstyliów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie chust do noszenia dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie lamp, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie poduszek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pościeli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów kuchennych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obrusów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dodatków wystroju
wnętrz, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mebli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wyrobów ceramicznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kadzideł, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie woreczków zapachowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie tabliczek zapachowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie adaptogenów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie suplementów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie usług doradczych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie narzędzi rozwojowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nagrań medytacyjnych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obrazów, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie rękodzieła, usługi sprzedaży detalicznej w za-
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kresie notatników, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zegarków,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów dla dzieci, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie pojemników na przechowywanie,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie koców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dywanów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dekoracji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zegarów, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów łazienkowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie butów, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie albumów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ozdób
do włosów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pokrowców
i etui, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dodatków do rowerów,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej świadczone online w zakresie artykułów
kosmetycznych, usługi w zakresie hurtowej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dyfuzorów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie opasek na oczy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie siedziska do medytacji, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie poduszek do medytacji, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie butów do masażu stóp, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie rollerów do masaży twarzy, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie jajeczek yoni, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie misek ze szpatułką na glinki, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie opasek kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
płatków kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie termoforów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wkładów do termoforu, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zestawów kadzideł, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie wałków do jogi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kremów do twarzy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie hydrolatów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kremów
pod oczy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków naturalnych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie olejków do twarzy,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie peelingów do twarzy, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie pudrów do kąpieli, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie soli do kąpieli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do kąpieli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
suchych olejków do ciała, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
szamponów w kostce, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie mydeł,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie peelingów do ciała, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie kul do kąpieli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie podpasek wielorazowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie biżuterii, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bielizny, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie piżam, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maseczek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie toreb, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie portfeli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
toreb bawełnianych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie guzików,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szali, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie plakatów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obrazów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie makram, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie łapaczów snów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie tamborków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie świec sojowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie świec, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie świec z wosku pszczelego, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie lampionów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
podgrzewaczy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie herbaty, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie kakao, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie ceramicznych mis, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
ceramicznych kubków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie podstawek pod świece, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zdrowej żywności, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie książek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie e-booków, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie planerów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kalendarzy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zabawek dla dzieci, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie olejków eterycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kompresów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie przyrządów do masażu, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
szczotek do masażu, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie tekstyliów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie chust do noszenia dzieci,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie lamp, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie poduszek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pościeli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów kuchennych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obrusów, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie dodatków wystroju wnętrz, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie mebli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wyrobów ceramicznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kadzideł,
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usługi sprzedaży hurtowej w zakresie woreczków zapachowych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie tabliczek zapachowych, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie adaptogenów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie suplementów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie narzędzi rozwojowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie nagrań medytacyjnych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obrazów,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rękodzieła, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie notatników, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zegarków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów dla
dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pojemników na przechowywanie, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie koców, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie dywanów, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie dekoracji, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zegarów,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów łazienkowych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie butów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie albumów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
ozdób do włosów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pokrowców
i etui, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dodatków do rowerów,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie usług doradczych.

(111) 342312
(220) 2021 01 12
(210) 523060
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) SKANSKA RESIDENTIAL DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NU! WARSZAWA WOLA
(540)
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(540) (znak słowny)
(540) Spice Up Your Class
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
przekazywanie know-how [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
konferencji, zapewnianie szkoleń online, organizacja webinariów.
(111) 342314
(220) 2021 01 13
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) BOBIŃSKI JAKUB, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Young-Wolf PapierPro
(540)

(210) 523092

(591) biały, niebieski, czerwony
(531) 01.15.21, 25.05.02, 25.07.22, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 16 papier toaletowy w rolkach, toaletowy (papier-), papierowe chusteczki toaletowe, torby papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, kleje z tworzyw sztucznych do użytku papierniczego lub domowego, ręczniki papierowe, higieniczne ręczniki
papierowe do rąk, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe
do czyszczenia, ręczniki papierowe do osuszania, ręczniki papierowe
do demakijażu, ręczniki papierowe do twarzy, ręczniki papierowe
do rąk, ręczniki kuchenne w rolkach, papier chłonny, papier firmowy.
(111) 342315
(220) 2021 01 13
(210) 523100
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) KOŁOCZEK TOMASZ FIRMA HANDLOWA BŁYSK, Ustjanowa
Dolna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bieszczadzka Dzievica
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(591) czarny, złoty
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych,
inwestycji na rynku nieruchomości, usługi developerskie zawarte
w tej klasie, polegające na tworzeniu, pozyskiwaniu i pośredniczeniu
w pozyskiwaniu kapitałów, tworzeniu wzajemnego funduszu inwestycyjnego, pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych pod inwestycje budowlane, ich zabudowie i sprzedaży, wynajem i dzierżawa
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, biurowej
i handlowej, usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu
i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości,
powierzchni mieszkalnej powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, 37 usługi w zakresie nadzoru budowlanego, w tym nadzór budowlany w ramach
usług developerskich, usługi budowlane, budowa nowych obiektów,
wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, konserwacja, naprawy wyposażenia, 39 wynajmowanie garaży i miejsc
parkingowych, usługi związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych, 43 udostępnianie obiektów na konferencje, seminaria, konwencje i wystawy, 45
obsługa prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.
(111) 342313
(220) 2021 01 12
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) POPŁAWSKA ANNA, Warszawa (PL)

(210) 523067

(111) 342316
(220) 2018 07 09
(210) 487952
(151) 2021 01 05
(441) 2018 08 13
(732) V1RAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) V1RAGE
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, doradztwo biznesowe, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży
samochodów, pokazy towarów, porównywanie usług finansowych
on-line, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej, udzielanie informacji handlowych, udzielanie
porad dla konsumentów o produktach, usługi handlu detalicznego
w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, usługi informacji biznesowej, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi porównywania cen,
usługi pośrednictwa w handlu usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ż
pojazdami, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży
towarów, usługi w zakresie kupna, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi w zakresie promocji, zarządzanie flotą pojazdów [dla
osób trzecich], 36 doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie leasingu samochodów,
finansowanie nabycia, finansowanie zakupów w formie leasingu,
finansowanie związane z samochodami, informacja o ubezpieczeniach, organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, ubezpie-
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czenia samochodowe, udzielanie informacji związanych z wyceną
samochodów używanych, usługi finansowania samochodów, usługi
finansowe związane z handlem samochodowym, usługi pożyczkowe dla handlowców w celu finansowania zapasów pojazdów, usługi
ubezpieczania pojazdów, usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, usługi w zakresie finansowania i pożyczek,
usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), wycena
używanych samochodów, zapewnianie finansowania, zawieranie
ubezpieczeń transportowych, 37 czyszczenie i mycie samochodów,
czyszczenie samochodów, 39 czarterowanie pojazdów do transportu, kontraktowy wynajem pojazdów, organizowanie transportu,
organizowanie transportu i podróży, organizowanie wynajmu samochodów, organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu, parkowanie i przechowywanie pojazdów, pasażerski transport
samochodowy, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu,
rezerwacja wypożyczonych samochodów, świadczenie skomputeryzowanych usług doradztwa dotyczących transportu, transport samochodowy, udostępnianie pojazdów do wynajmu, udostępnianie
pojazdów na wycieczki i wyprawy, udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, usługi agencji
rezerwującej wynajem samochodów, usługi car-sharingu, usługi pośrednictwa transportowego, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu
samochodów, usługi transportu drogowego dla pasażerów, usługi
transportu pojazdami, usługi w zakresie organizowania transportu,
usługi w zakresie transportu drogowego, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów
samochodowych, usługi w zakresie wypożyczania samochodów,
usługi wynajmu samochodów, wynajem pojazdów transportowych,
wynajem samochodów elektrycznych, wynajmowanie transportu
drogowego, wypożyczanie środków transportu, 41 dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, organizowanie rajdów
motocyklowych, organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych,
szkolenia sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji
sportowej, wynajem sprzętu sportowego, 42 udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych pojazdów dla osób kupujących lub sprzedających swoje
pojazdy.

(111) 342317
(220) 2020 12 21
(210) 522463
(151) 2021 05 05
(441) 2021 01 18
(732) MICHALSKI ROBERT, Świebodzin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Povagowani
(510), (511) 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, marketing
w Internecie, publikowanie tekstów sponsorowanych, promocja
sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi w zakresie promocji sprzedaży, informacje na temat sprzedaży produktów, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży,
usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami
piśmiennymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hur-

Nr 24/2021

towej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowe w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papiernicami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 41
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, prezentacja filmów,
przedstawianie filmów, montaż filmów, produkowanie filmów, usługi
produkcji filmów, produkcja filmów szkoleniowych, montaż filmów
fotograficznych, planowanie pokazów filmów, produkcja filmów
wideo, przygotowywanie napisów do filmów, produkcja szkoleniowych filmów wideo, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo,
produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów, innych
niż reklamowe, sporządzanie napisów [np. do filmów], usługi rozrywkowe w postaci filmów, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi studiów nagrań, filmowych,
wideo i telewizyjnych, rozrywka, rozrywka filmowa, organizowanie
rozrywki, usługi rozrywkowe, produkcja rozrywki audio, zapewnianie
rozrywki on-line, organizowanie rozrywki wizualnej, usługi w zakresie rozrywki popularnej, usługi informacyjne związane z rozrywką,
organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, usługi rozrywkowe
dostarczane przez Internet, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki za pośrednictwem Internetu, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie wydarzeń
sportowych za pomocą strony internetowej, udostępnianie muzyki
cyfrowej z internetowych stron mp3, usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu,
dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, udostępnianie informacji dotyczących wyścigów motorowych, organizacja wyścigów samochodowych, organizowanie wyścigów samochodowych, organizacja rajdów samochodowych, szkolenie z dziedziny
naprawy samochodów, rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, szkolenia w zakresie wyścigów samochodowych, szkolenia
w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, organizowanie
rajdów, tras i wyścigów samochodowych, zaawansowane szkolenia
w prowadzeniu dla kierowców samochodów, edukacja i szkolenia
w dziedzinie inżynierii samochodowej, prowadzenie warsztatów
[szkolenia] dotyczących napraw silników samochodowych, usługi
rozrywkowe świadczone na torze wyścigów samochodowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników
samochodowych, organizowanie zawodów i turniejów związanych
z wyścigami samochodowymi, produkcja filmów o tematyce motoryzacyjnej, produkcja filmów o tematyce technicznej silników.

(111) 342318
(220) 2020 12 22
(210) 522466
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) WYSZYŃSKI RAFAŁ PILAWSKI, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PILAWSKI
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, odzież,
skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czapki [nakrycia
głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry
[odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], muf-
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ki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy
[odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], odzież wierzchnia dla
pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież],
pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki
jako odzież sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety
[odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami,
odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe,
damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe,
koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie
koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki
z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia
[narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice,
eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie
ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie,
spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie
ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry
marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze
skórzane, płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane,
peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze
zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane,
płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki,
ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki,
kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki
z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe,
kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry
[kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę,
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie
szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki
do zawijania wokół szyi, bolerka.

(111) 342319
(220) 2020 12 22
(210) 522471
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) STASIŃSKI ADRIAN, Bytom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STAKO
(510), (511) 7 urządzenia wiertnicze [wiertnice], wiertła pneumatyczne, wiertła górnicze, wiertarki stołowe, frezarko-wiertarki, wiertarki udarowe, wiertarki do kamieni, wiertła do maszyn górniczych,
maszyny do wiercenia szybów, wiertarki do kamienia [obrabiarki],
wielowrzecionowe głowice wiertarek [maszyny], aparaty wiercące
w ziemi [maszyny], urządzenia wiertnicze, pływające lub niepływające, wiertarki do kamienia [części do maszyn], narzędzia do wiercenia
obsługiwane przez maszyny, tuleje do użytku z urządzeniami wiertniczymi, przyrządy tnące do wiercenia górniczego [raise boring], tuleje do użytku z maszynami wiertniczymi, narzędzia do zwiększania
siły uderzeń przy wierceniu odwiertów naftowych, numerycznie sterowane stanowiska obróbkowe do wiercenia z systemem paletyza-
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cji, przemysłowe maszyny wiercące do wiercenia poziomego, wiertła
do kamieni do maszyn wiertniczych, tunelowe maszyny wiertnicze,
zrobotyzowane, elektryczne wiertarki ręczne, maszyny i urządzenia
tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, wiertła
o chwycie wielowypustowym [części maszyn], elektryczne maszyny
do wiercenia, elektryczne narzędzia wiertnicze, wiertarki [narzędzia
elektryczne], wiertarki o napędzie innym niż ręczny, wiertła ze standardowym chwytem [części maszyn], wiertła ze standardowym
chwytem [maszyny], wielowrzecionowe głowice wiertarek [części
maszyn], wiertarki, wiertła do wiertarek elektrycznych, wiertła cementowe do wiertarek, wiertarki promieniowe, żerdzie wiertniczne,
maszyny wiertnicze, młoty wiertnicze, stojaki wiertarskie do wiertarek, końcówki do wiercenia do wiertarek, uchwyty wiertarskie
do wiertarek elektrycznych, przemysłowe wiertła [maszyny], wiertła
do maszyn, maszyny wiercące jednowrzecionowe, wiertarki pneumatyczne [ręczne], ręczne wiertarki elektryczne, wiertarki sterowane numerycznie, wiertarki pionowe [maszyny], wiertarki do obróbki
metalu, diamentowe wiertła do maszyn, samonapędowe maszyny
wiertnicze, przenośne stojaki wiertarskie na wiertarki elektryczne,
bezprzewodowe wiertarki elektryczne, świdry wiertnicze [części
maszyn], wiertła do obrotowych narzędzi elektrycznych, kątowniki
do ustawiania wiertła [maszyny], karbidowe końcówki wierteł do maszyn, wiertła centrujące stanowiące części maszyn, uchwyty wiertarskie [części maszyn], elektryczne, przenośne maszyny wiertnicze,
maszyny do wiercenia postumentów, uchwyty do wiertarek elektrycznych, wiertarki do płytek z obwodami drukowanymi, wiertarki
stosowane w przemyśle obróbki drewna, wiertarki udarowe [maszyny lub części do maszyn], wiertarki będące bezprzewodowymi
narzędziami z napędem elektrycznym, wiertła do płytek drukowanych [maszyny lub obrabiarki], narzędzia do wiercenia, przeznaczone do użytku wraz z maszynami, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z maszynami budowlanymi, usługi handlu detalicznego
w zakresie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami
do budowy.

(111) 342320
(220) 2020 12 22
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) DENISIUK MARCIN, Skierniewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciach’o STUDIO FRYZJERSKIE
(540)

(210) 522473

(591) czarny, szary
(531) 02.03.01, 26.01.14, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, fryzjerskie (salony-),
męskie salony fryzjerskie, salony fryzjerskie, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi salonów
fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonu
fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.
(111) 342321
(220) 2020 12 22
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) MARUSIŃSKI JACEK, Mników (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARKUS

(210) 522474
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(510), (511) 17 pianka poliuretanowa w bloczkach do użytku przy
układaniu kwiatów, pianka poliuretanowa [półprzetworzona], pianka poliuretanowa w blokach, folia poliuretanowa, inna niż do pakowania, tworzywa sztuczne półprzetworzone, wytłaczane tworzywa
sztuczne [półprodukty], folia polipropylenowa, inna niż do pakowania, folie polipropylenowe, inne niż do zawijania lub pakowania, wytłaczane arkusze polietylenowe o wysokiej przepuszczalności światła
[inne niż do pakowania], folie polietylenowe [inne niż do zawijania
lub pakowania], polietylen do przykrywania podłoża, polietylenowe
arkusze izolacyjne, materiały izolacyjne wykonane z pianki polietylenowej, materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, laminaty zawierające pianki poliamidowe do użytku jako środki ognioodporne, uszczelnienia z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne
z tworzyw sztucznych, materiały wypełniające z tworzyw sztucznych, półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, materiały
izolacyjne z tworzywa sztucznego, materiały izolacyjne produkowane z tworzyw sztucznych, materiały do izolacji termicznej z tworzyw
sztucznych, materiały piankowe z tworzyw sztucznych do użytku
w produkcji, pianka do izolacji cieplnej, pianka silikonowa do termoizolacji, pianka do izolacji akustycznej, termoizolacja z pianki silikonowej, ukształtowana pianka do uszczelniania, osłona cieplna z pianki silikonowej, pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, pianka
do użytku jako osłona termiczna, pianka do użytku w absorpcji akustycznej, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, pianka poliuretanowa o niskiej gęstości do uszczelniania, pianka poliuretanowa
o małej gęstości do izolacji, piankowe materiały izolacyjne do użytku
w budownictwie.

(111) 342322
(220) 2020 12 21
(210) 522476
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) BARAN ANGELIKA SERERRA BUTIK, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERERRA
(540)

(591) czarny, brązowy
(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 342323
(220) 2020 12 22
(210) 522480
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) DUSZCZAK PAULINA SUPPORTO LAB, Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERMOSA BEAUTY & PRIDE
(540)

(531) 03.03.15, 24.17.25, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji zwierząt, kosmetyki, perfumy,
środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty
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aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji i upiększania
włosów, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, preparaty do opalania, preparaty
po opalaniu, do celów kosmetycznych, środki do higieny jamy ustnej,
preparaty i dodatki do kąpieli, mydła i żele, środki perfumeryjne i zapachowe, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji
skóry, oczu i paznokci, preparaty do depilacji i golenia, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], środki zapachowe do celów domowych, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia
szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, preparaty do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów
kosmetycznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(111) 342324
(220) 2020 12 21
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) KOSIŃSKI TOMASZ BHZ KOSPOL, Turbia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOSSON
(540)

(210) 522481

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, zaciski
[klamry] metalowe, metalowe złączki rurowe, kołnierze metalowe, zawory [inne niż części maszyn] metalowe, pierścienie metalowe,
uszczelki metalowe, przewody metalowe, zamocowania rur (obejmy
do-) metalowe, łączniki do rur [metal], metalowe zaciski do węży, metalowe końcówki przyłączeniowe do przewodów hydraulicznych
i pneumatycznych, przyłącza metalowe, metalowe przewody pneumatyczne i hydrauliczne, 7 materiały ścierne [narzędzia do maszyn],
materiały ścierne [maszyny], łyżki [części maszyn], łyżki ładujące do koparek, nożyce pneumatyczne, widły dźwigowe, wciągarki z napędem
elektrycznym, ładowarki [maszyny], koparki, spycharki, maszyny budowlane, łożyska, narzędzia hydrauliczne, części do maszyn budowlanych, cewki [części maszyn], błotniki [części maszyn], bębny [części
maszyn], bloki cylindrów [części do maszyn], amortyzatory jako części
maszyn, alternatory do pojazdów lądowych, akumulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn, chłodnice do pojazdów, chłodnice
do silników, cylindry do maszyn, części do silników mechanicznych
do pojazdów lądowych, części przekładni maszyn, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, cylindry
amortyzujące [części maszyn], części sprzęgania maszyn, z wyjątkiem
do pojazdów lądowych, części układu hamulcowego do maszyn, dźwignie zmiany biegów, inne niż do pojazdów lądowych, drążki skrętne
do maszyn, elektryczne mechanizmy napędowe do maszyn, elektroniczne rozruszniki do silników, elektryczne alternatory do maszyn,
elektryczne cewki zapłonowe, elektryczne napędy do maszyn, elementy napinające będące częściami maszyn, elementy zębate, inne
niż do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych, oraz części do nich, filtry [części
maszyn lub silników], gaźniki, głowice cylindrów do silników, gniazda
[części maszyn], hamulce do maszyn, iskrowniki zapłonowe, kable sterownicze do maszyn i silników, klocki hamulcowe do maszyn, koła
i układy gąsienicowe do maszyn: kolektory [części silników], końcówki
ceramiczne [narzędzia do maszyn], korbowody do maszyn, motorów
i silników, korby [części maszyn], krążki [części do silników], kształtki
rurowe rozgałęzieniowe metalowe [części silników], kształtki rurowe
rozgałęzieniowe metalowe [części maszyn], krzywki stanowiące części
maszyn, łączniki do rur [części maszyn], łańcuchy napędowe do maszyn, łańcuchy rozrządu, łożyska [części maszyn], mechanizmy do łączenia [części do maszyn], mechanizmy napędowe, mechanizmy różnicowe do maszyn, mechanizmy rozłączające jako części maszyn,
mechanizmy przekładniowe, inne niż do pojazdów lądowych, metalowe krążki [części maszyn], metalowe złączki do rur [części maszyn],
napędy do maszyn, napędy do podnośników, noże [części maszyn],
obudowy [części maszyn], obudowy do silników [części pojazdów],
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obudowy łożysk, osie [części maszyn], osłony maszyn, paski rozrządu
do maszyn, paski klinowe do silników pojazdów lądowych, pędnie
[inne niż do pojazdów lądowych], pędniki do maszyn, pierścienie
osłon [części maszyn], pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, pneumatyczne siłowniki zaworowe, pneumatyczne urządzenia uruchamiające, podajniki [części maszyn], podgrzewacze wody
[części maszyn], pokrywy [części maszyn], pompy [części maszyn lub
silników], popychacze do silników, prowadnice maszynowe [części maszyn], przekładnie do maszyn, przewody metalowe do użytku w hydraulicznych systemach maszyn, przewody metalowe do transferu
energii hydraulicznej w maszynach, przewody niemetalowe do przesyłu energii hydraulicznej w maszynach: przewody niemetalowe
do użytku w hydraulicznych systemach maszyn, przyrządy do łączenia
[części do maszyn], reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory
[części maszyn], rozdzielacze do silników pojazdów, rozruszniki, rury
ciśnieniowe z metalu [części do maszyn], rury [dopasowane części maszyn], serwomotory, ściernice o napędzie mechanicznym, silniki hydrauliczne, silniki elektryczne do maszyn, silniki napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, silniki spalinowe do maszyn, siłowniki zaworowe, skrzynie korbowe do maszyn i silników, smarownice [części maszyn], sprzęgła do maszyn, sprzęgła i przekładnie do maszyn, inne niż
do pojazdów lądowych, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników,
sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, suporty [części maszyn], świece zapłonowe, sworznie tłokowe, szczęki hamulcowe
do maszyn, szczotki [części maszyn], szpule [części maszyn], tłoki [części maszyn lub silników], tłumiki [części maszyn], trzpienie [części
do maszyn], tuleje będące częściami maszyn, tuleje stanowiące części
silników, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki,
uchwyty stałe [części maszyn], układy wydechowe do pojazdów, urządzenia do regulacji ciśnienia będące częściami maszyn, urządzenia
napędowe do maszyn, wahacze [części do maszyn], wały napędowe
do maszyn, wentylatory do silników, wtryskiwacze paliwa, zawory,
zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], złącza uszczelniające [części
maszyn], złączki metalowe do rur [części do maszyn], siłowniki hydrauliczne, przenośniki hydrauliczne, podnośniki hydrauliczne, narzędzia
hydrauliczne, podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, zawory hydrauliczne [części maszyn], 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych, 17
przewody giętkie niemetalowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, niemetalowe złącza i połączenia rurowe,
złączki, przewody giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, niemetalowe kolanka do rur, giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych,
wszystkie niemetalowe, uszczelnienia z tworzyw sztucznych, niemetalowe łączniki do węży, niemetalowe złączki do węży, niemetalowy
osprzęt do węży, niemetalowe pierścienie uszczelniające do akcesoriów do węży, materiały uszczelniające do celów hydraulicznych, 35
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów:
drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, zaciski [klamry] metalowe, metalowe złączki rurowe, kołnierze metalowe, zawory [inne niż
części maszyn] metalowe, pierścienie metalowe, uszczelki metalowe,
przewody metalowe, zamocowania rur (obejmy do-) metalowe, łączniki do rur [metal], metalowe zaciski do węży, metalowe końcówki przyłączeniowe do przewodów hydraulicznych i pneumatycznych, przyłącza metalowe, metalowe przewody pneumatyczne i hydrauliczne,
materiały ścierne [narzędzia do maszyn], materiały ścierne [maszyny],
łyżki [części maszyn], łyżki ładujące do koparek, nożyce pneumatyczne, widły dźwigowe, wciągarki z napędem elektrycznym, ładowarki
[maszyny], koparki, spycharki, maszyny budowlane, łożyska, narzędzia
hydrauliczne, części do maszyn budowlanych, cewki [części maszyn],
błotniki [części maszyn], bębny [części maszyn], bloki cylindrów [części
do maszyn], amortyzatory jako części maszyn, alternatory do pojazdów lądowych, akumulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn,
chłodnice do pojazdów, chłodnice do silników, cylindry do maszyn,
części do silników mechanicznych do pojazdów lądowych, części przekładni maszyn, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, części hamulcowe, inne niż do pojazdów, cylindry amortyzujące [części maszyn], części sprzęgania maszyn, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, części
układu hamulcowego do maszyn, dźwignie zmiany biegów, inne niż
do pojazdów lądowych, drążki skrętne do maszyn, elektryczne mechanizmy napędowe do maszyn, elektroniczne rozruszniki do silników,
elektryczne alternator) do maszyn, elektryczne cewki zapłonowe,
elektryczne napędy do maszyn, elementy napinające będące częściami maszyn, elementy zębate, inne niż do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądo-
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wych, oraz części do nich, filtry [części maszyn lub silników], gaźniki,
głowice cylindrów do silników, gniazda [części maszyn], hamulce
do maszyn, iskrowniki zapłonowe, kable sterownicze do maszyn i silników, klocki hamulcowe do maszyn, koła i układy gąsienicowe do maszyn, kolektory [części silników], końcówki ceramiczne [narzędzia
do maszyn], korbowody do maszyn, motorów i silników, korby [części
maszyn], krążki [części do silników], kształtki rurowe rozgałęzieniowe
metalowe [części silników], kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe [części maszyn], krzywki stanowiące części maszyn, łączniki do rur
[części maszyn], łańcuchy napędowe do maszyn, łańcuchy rozrządu,
łożyska [części maszyn], łyżki [części maszyn], mechanizmy do łączenia
[części do maszyn], mechanizmy napędowe, mechanizmy różnicowe
do maszyn, mechanizmy rozłączające jako części maszyn, mechanizmy przekładniowe, inne niż do pojazdów lądowych, metalowe krążki
[części maszyn], metalowe złączki do rur [części maszyn], napędy
do maszyn, napędy do podnośników, noże [części maszyn], obudowy
[części maszyn], obudowy do silników [części pojazdów], obudowy łożysk, obudowy maszyn, obudowy silników, osie [części maszyn], osłony maszyn, paski rozrządu do maszyn, paski klinowe do silników pojazdów lądowych, pędnie [inne niż do pojazdów lądowych], pędniki
do maszyn, pierścienie osłon [części maszyn], pierścienie smarujące
[części maszyn], pierścienie tłokowe, pneumatyczne siłowniki zaworowe, pneumatyczne urządzenia uruchamiające, podajniki [części maszyn], podgrzewacze wody [części maszyn], pokrywy [części maszyn],
pompy [części maszyn lub silników], popychacze do silników, prowadnice maszynowe [części maszyn], przekładnie do maszyn, przewody
metalowe do użytku w hydraulicznych systemach maszyn, przewody
metalowe do transferu energii hydraulicznej w maszynach, przewody
niemetalowe do przesyłu energii hydraulicznej w maszynach, przewody niemetalowe do użytku w hydraulicznych systemach maszyn, przyrządy do łączenia [części do maszyn], reduktorów ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], rozdzielacze do silników pojazdów,
rozruszniki, rury ciśnieniowe z metalu [części do maszyn], rury [dopasowane części maszyn], serwomotory, ściernice o napędzie mechanicznym, silniki hydrauliczne, silniki elektryczne do maszyn, silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki spalinowe do maszyn,
siłowniki zaworowe, skrzynie korbowe do maszyn i silników, smarownice [części maszyn], sprzęgła do maszyn, sprzęgła i przekładnie
do maszyn, inne niż do pojazdów lądowych, sterowniki hydrauliczne
do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn,
suporty [części maszyn], świece zapłonowe, sworznie tłokowe, szczęki
hamulcowe do maszyn, szczotki [części maszyn], szpule [części maszyn], tłoki [części maszyn lub silników], tłumiki [części maszyn], trzpienie [części do maszyn], tuleje będące częściami maszyn, turbiny, inne
niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, uchwyty stałe [części maszyn], układy wydechowe do pojazdów, urządzenia do regulacji ciśnienia będące częściami maszyn, urządzenia napędowe do maszyn, wahacze [części do maszyn], wały napędowe do maszyn, wentylatory
do silników, wtryskiwacze paliwa, zawory, zbiorniki wyrównawcze
[części maszyn], złącza uszczelniające [części maszyn], złączki metalowe do rur [części do maszyn], siłowniki hydrauliczne, przenośniki hydrauliczne, podnośniki hydrauliczne, narzędzia hydrauliczne, podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, zawory hydrauliczne [części maszyn],
tuleje stanowiące części silników, części i akcesoria do pojazdów lądowych, przewody giętkie niemetalowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, niemetalowe złącza i połączenia rurowe, złączki, przewody giętkie z tworzywa sztucznego do celów
hydraulicznych, niemetalowe kolanka do rur, giętkie rury. rurki, węże
i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych. wszystkie niemetalowe, uszczelnienia z tworzyw sztucznych,
niemetalowe łączniki do węży, niemetalowe złączki do węży. niemetalowy osprzęt do węży, niemetalowe pierścienie uszczelniające do akcesoriów do węży, materiały uszczelniające do celów hydraulicznych.

(111) 342325
(220) 2020 12 22
(210) 522487
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) LECHOWICZ PAWEŁ STREFA ENERGII, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Strefa Energii
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja,
wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego, wykonywanie instalacji elektrycznych, montaż instalacji fotowoltaicznych, montaż odnawialnych źró-
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deł energii, sprzedaż odnawialnych źródeł energii, projektowanie
odnawialnych źródeł energii, 42 usługi projektowania, usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie projektowania.

(111) 342326
(220) 2020 12 22
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) WRECKING BALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARROT
(540)

(210) 522488

(591) pomarańczowy, zielony
(531) 27.05.01, 18.01.09, 02.09.14, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, aukcje samochodowe, usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej w związku z pojazdami i środkami transportu,
usługi sprzedaży naczep, przyczep, części i akcesoriów do pojazdów,
usługi reklamowe związane z pojazdami mechanicznymi, rejestracja
pojazdów i przeniesienie tytułu własności, zarządzanie flotą pojazdów na rzecz osób trzecich, 40 recykling, upcykling, niszczenie oraz
obróbka odpadów, obróbka materiałów uzyskanych z odpadów
[odzyskiwanie surowców wtórnych], usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci, złomowanie pojazdów, wykonywanie na zamówienie pojazdów silnikowych,
montaż na zamówienie nadwozi i podwozi samochodów na rzecz
osób trzecich.
(111) 342327
(220) 2020 12 22
(210) 522489
(151) 2021 05 11
(441) 2021 01 25
(732) FUNDACJA INCANTO, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rezonanse
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizowanie i prowadzenie koncertów, obsługa koncertów
muzycznych, biura rezerwacji biletów koncertowych, organizowanie
koncertów, organizowanie koncertów muzycznych, prezentacja koncertów, prezentacja koncertów muzycznych, produkcja koncertów
muzycznych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, rezerwacje koncertów, rozrywka w postaci koncertów, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi koncertów muzycznych,
usługi koncertów śpiewu.
(111) 342328
(220) 2020 12 22
(210) 522492
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) PEPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PePe Armatura i Stal Kwasoodporna www.pepesolec.pl
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.04
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe pokrywy
włazów, drobne wyroby metalowe, drobne wyroby metalowe, w tym
śruby, wkręty, blachowkręty, podkładki, nakrętki, karabińczyki, szekle, nity, kausze, łańcuchy, zawleczki, metalowe rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, korytka metalowe,
kształtki, złącza, zaślepki, opaski ślimakowe, końcówki złączy, kolan-
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ka, trójniki, redukcje, kołnierze, stopki wahliwe, stopy do zbiorników,
metalowe obejmy do zamocowania rur, osadniki, dennice, 7 silniki
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), silniki, układy napędowe i części maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn
i silników, zawory, pompy, pompy odśrodkowe, pompy krzywkowe,
pompy dwuśrubowe, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, w tym filtry, maszyny rozpylające,
w tym głowice natryskowe, głowice rozpryskujące, głowice myjące,
mieszadła, w tym mieszadła śmigłowe, mieszadła hydrodynamiczne,
mieszadła do roztwarzania proszków, turbiny hydrauliczne, turbiny
myjące, 9 kontrolery, regulatory, czujniki, detektory i instrumenty
monitorujące, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, wzierniki optyczne, 11 urządzenia do zaopatrzenia w wodę
oraz instalacje sanitarne, armatura spożywcza i przemysłowa, zawory bezpieczeństwa, wymienniki ciepła, 17 uszczelki niemetalowe,
uszczelki gumowe, 39 usługi transportowe, usług magazynowania,
40 usługi cięcia metalu, usługi szlifowania metalu.

(111) 342329
(220) 2020 12 22
(210) 522493
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) BEIKS MACHULSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraśnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUSTANG
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo,
węgiel kamienny, brykiety węgla, ekogroszek, koks, pellet, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów,
takich jak: węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów
ogrodniczych, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy [paliwo],
ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, brykiety węgla, ekogroszek, koks, pellet, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, brykietów, ekologicznych paliw
węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, węgla drzewnego, brykietów, ekologicznych paliw węglowych oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki oraz worki, 40 obróbka i przetwarzanie
węgla, paliw kopalnych, brykietów.
(111) 342330
(220) 2020 12 22
(210) 522494
(151) 2021 05 18
(441) 2021 02 01
(732) BEIKS MACHULSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraśnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSTANG
(540)

(591) biały, żółty, szary, czarny, jasnoniebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.03.01, 01.15.11
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo,
węgiel kamienny, brykiety węgla, ekogroszek, koks, pellet, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów,
takich jak: węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów
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ogrodniczych, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy [paliwo],
ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego,
mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, brykiety węgla, ekogroszek, koks, pellet, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, brykietów, ekologicznych paliw
węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, węgla drzewnego, brykietów, ekologicznych paliw węglowych oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki oraz worki, 40 obróbka i przetwarzanie
węgla, paliw kopalnych, brykietów.

(111) 342331
(220) 2019 02 11
(210) 495802
(151) 2019 08 26
(441) 2019 05 06
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEŚNA POZIOMKA
(540)

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 05.01.07,
05.01.10, 05.01.15, 05.01.19, 05.01.21, 05.03.20, 05.03.99, 03.13.01,
05.07.08
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 342332
(220) 2019 02 11
(210) 495815
(151) 2019 08 26
(441) 2019 05 06
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAJSKIE JABŁKO
(540)

(591) jasnozielony, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 05.01.09,
05.01.20, 05.03.13, 05.03.20, 05.03.22, 05.07.13, 05.01.19, 05.01.21
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 342333
(220) 2012 10 12
(210) 405748
(151) 2021 06 01
(441) 2013 01 21
(732) J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Ząbki (PL)
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(540) (znak graficzny)
(540)

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 26.04.07, 29.01.13
(510), (511) 19 budynki niemetalowe, niemetalowe materiały konstrukcyjne, niemetalowa armatura budowlana, materiały budowlane
niemetalowe, betonowe elementy budowlane, elementy konstrukcji
betonowych, drewno użytkowe przerobione i półprzerobione, niemetalowe szkielety i przykrycia dachowe, ścianki działowe niemetalowe, szalunki niemetalowe do betonu, niemetalowe pokrycia ścian
murowanych i niemurowanych, niemetalowe płyty budowlane,
szkło budowlane, materiały ceramiczne i ceramika budowlana, wyroby z betonu i gipsu, asfalt, smoła i bitumy, kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, gumowe płytki podłogowe, 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, licytacje nieruchomości,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, pokazy towarów, administrowanie hotelami, pensjonatami, zarządzanie, organizowanie i pomoc w działalności gospodarczej dotyczącej prowadzenia hoteli, pensjonatów,
franszyza, usługi dotyczące przygotowywania, zawierania i wykonywania umów franszyzy, usługi organizowania i zarządzania autoryzowanymi hotelami galeriami handlowymi, sklepami wielkopowierzchniowymi, sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów
spożywczych, rolnych, alkoholowych, bezalkoholowych, tytoniowych, włókienniczych, z tworzywa sztucznego, porcelanowych, ceramicznych, szklanych, metalowych, gumowych, meblowych, chemicznych, farmaceutycznych, weterynaryjnych, tekstylnych, dla
dzieci, motoryzacyjnych, turystycznych, sportowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, budowlanych, przemysłowych, grzewczych, oświetleniowych, chłodzących, sanitarnych, dekoratorskich,
piśmiennych, papierowych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, wybuchowych, sztucznych ogni, chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych, ortopedycznych, wzornictwa przemysłowego, myśliwskich, wędkarskich, dla zwierząt, ogrodniczych, odzieżowych,
skórzanych, naukowych, żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych,
kinematograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, elektrycznych, transformujących, akumulatorowych, kontrolująco - sterujących, zabawek, pamiątek, książek, instrumentów
muzycznych, dzieł sztuki, maszyn i obrabiarek, narzędzi i elektronarzędzi, urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, nośników danych, płyt (dysków) z nagraniami, mechanizmów do urządzeń sprzedających uruchamianych przez wrzucenie
monety lub uruchamianych za opłatą, kas sklepowych, maszyn liczących, sprzętu przetwarzającego dane, komputerów, urządzeń do gaszenia ognia, AGD, RTV, samochodów, motocykli, pojazdów, łodzi,
pojazdów latających, części i akcesoriów do wymienionych artykułów, marketing, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, badania i analiza rynku, analiza kosztów, badania opinii publicznej, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi reklamy, usługi agencji reklamowej, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, tworzenie i zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, informacja onilne
dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych,
usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, organizowanie handlowych lub reklamowych: wystaw, giełd i targów, zarządzanie sprzedażą przez Internet, usługi
pozyskiwania, gromadzenia informacji i prowadzenia spisu firm,
osób fizycznych oraz danych o firmach oraz o osobach fizycznych,
usługi w zakresie udostępniania baz danych, pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w wyszukiwaniu partnerów biznesowych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania
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plikami i bazami danych, usługi w zakresie przesyłania elektronicznych informacji tekstowych i obrazowych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji na rzecz osób trzecich, zarządzanie portalami internetowymi, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez
rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji., 36 usługi doradcze i pośrednictwo w sprawach finansowych,
ubezpieczeniowych, monetarnych i podatkowych, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, leasing finansowy,
usługi kredytowe, pożyczkowe, zarządzanie finansowe holdingowymi spółkami inwestycyjnymi, usługi pośredników dotyczących papierów wartościowych, pośrednictwo finansowe za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi inwestycyjne
w zakresie finansów, inwestowanie środków finansowych w działalność budowlaną, handlową i usługową, dzierżawa nieruchomości,
wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości, ubezpieczenia nieruchomości, leasing nieruchomości, wycena nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, inwestycje w nieruchomości, usługi
agencji nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 37 inżynieria budowlana i wodno-lądowa, budownictwo, budowanie nieruchomości, nadzór budowlany, prowadzenie prac budowlanych, instalacja i naprawa nieruchomości, usługi remontowe i renowacja
nieruchomości, konserwacja nieruchomości, przygotowanie terenu
pod budowę, rozbiórka budynków, czyszczenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, sprzątanie obiektów, montaż rusztowania,
usługi w zakresie uszczelniania (budownictwo), roboty izolacyjne
(budownictwo), koordynacja budowlana instalacji sieciowych i pozostałych systemów gromadzenia i dystrybucji energii (zwłaszcza
prądu i gazu), nośników energii, ciepła, wody i ścieków, instalacji gospodarki wodnej (w tym instalacji do usuwania ścieków), prace murarskie, tynkowanie, kamieniarstwo, usługi hydrauliczne, roboty wykończeniowe, doradztwo budowlane, informacja budowlana,
informacja w zakresie wykorzystania budynków mieszkalnych, biur,
ośrodków i stref handlowych, galerii handlowych, instalacja i naprawa w dziedzinie urządzeń i instalacji sanitarnych, ceramiki sanitarnej,
akcesoria sanitarne, meble sanitarne, naprawa artykułów użytku
osobistego i domowego, usługi konserwacyjne, naprawy i wynajem
maszyn przemysłowych, maszyn i obrabiarek, sprzętu budowlanego,
naprawa obuwia, naprawy stolarskie, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, naprawa sprzętu sportowego, usługi zegarmistrzowskie, usługi serwisowe i naprawcze samochodów, usługi wulkanizacji opon w zakresie napraw, usługi naprawy opon, usługi stacji
obsługi samochodów, usługi myjni samochodowej, usługi pralni, repasacja, naprawa odzieży, doradztwo i kontrola budowlana dotycząca oświetlenia obiektów budowlanych światłem dziennym i światłem sztucznym, kontrola budowlana, kierowanie budową, instalacje
urządzeń, systemów i sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego., 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez integracyjno-rekreacyjnych, sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, usługi organizowania i prowadzenia
programów szkoleniowych, konsultingowych, konferencji, seminariów, informacja o rekreacji, imprezach kulturalnych i rozrywkowych,
usługi agencji artystycznych, organizowanie, obsługa i prowadzenie
konkursów, loterii, przyjęć i wystaw (za wyjątkiem wystaw o charakterze handlowym lub reklamowym), zabaw, festynów, pikników,
usługi szkoleniowe, dokształcanie, doradztwo zawodowe dotyczące
edukacji i/lub kształcenia, publikowanie wyrobów drukarskich,
zwłaszcza książek, czasopism, katalogów i gazet, włącznie z elektroniczną formą, także w Internecie, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych i dydaktycznych, wykonywanie zdjęć fotograficznych
w zakresie edytowania, fotoreportaży, wypożyczanie filmów kinowych, obsługa sal kinowych, usługi kinowe, udostępnianie sprzętu
kinematograficznego i teatralnego, zarządzenie teatrami i kinami,
organizowanie widowisk teatralnych, rezerwacja miejsc na pokazy,
rezerwacja biletów teatralnych, kinowych, koncertowych, organizowanie koncertów, gimnastyka [instruktaż], usługi klubów zdrowia,
obsługa pól golfowych, salonów gier, organizowanie i obsługa obozów sportowych, wakacyjnych, organizowanie pokazów mody, organizowanie koncertów, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych sportowych, rekreacyjnych, 42 architektura i projektowanie
wnętrz, doradztwo architektoniczne, inspekcja budowlana, techniczne zarządzanie projektami, dostarczanie profesjonalnych porad
technicznych związanych z materiałami budowlanymi, technologią
budowlaną i technologią produkcji materiałów budowlanych, usługi
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konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych dziedzin, projekty budowlane, inżynieria budowlana, projekty budowlane, konsultacje
oraz doradztwo w zakresie standardów w budownictwie, systemów
zarządzania budynkami, technologii informacyjnych dla budynków,
zdrowia i bezpieczeństwa w budynkach, środowiska budynków, jakości budynków, optymalizacji zużycia energii w budynkach, naukowe i techniczne badania, usługi projektowania i opracowywania portali internetowych, usługi dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych, opracowywanie projektów technicznych, prace naukowo-badawcze w zakresie nauk przyrodniczych, technicznych oraz dla budownictwa, usługa tworzenia i przydzielania dostępu do platform w Internecie, usługi projektowania
i opracowywania portali internetowych, prowadzenie serwerów
i portali internetowych, usługi wyszukiwarki stron www, tworzenie
komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także
świadczone oniine, usługi administratora baz danych, także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych prezentujących rachunki dla osób trzecich, usługi w zakresie
prowadzenia kafejek internetowych, 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 domu, pracy, rodziny, wiadomości, nauki, zdrowia, społeczeństwa, rozrywki, sportu, edukacji, podróży, informacji ekonomicznych i finansowych w formie tekstu, elektronicznych dokumentów, banków danych, grafiki i audiowizualnych informacji,
udostępnianie informacji na temat rankingu hoteli, pensjonatów,
miejsc zakwaterowania, sal konferencyjnych, parków rozrywki, restauracji, miejsc rozrywki przez witrynę internetową, rozwój i instalacje programów komputerowych., 43 usługi hotelarskie, udostępnianie sal konferencyjnych, usługi gastronomiczne, usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia w związku z organizacją
imprez turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje..

(111) 342334
(220) 2016 05 17
(210) 456572
(151) 2021 06 08
(441) 2016 08 29
(732) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Galpirin
(510), (511) 5 żywność dietetyczna, suplementy diety, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty witaminowe niebędące
lekami zawierającymi substancje czynne o charakterze chemicznym.
(111) 342335
(220) 2017 10 03
(210) 477197
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 18
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOWA ROTUNDA
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, wynajmowanie przestrzeni reklamowej w budynkach biurowych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów biurowych, handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, marketing
i promowanie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, organizowanie targów i wystaw handlowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi marketingowe związane z obrotem
nieruchomościami, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem
gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użycze-
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nia, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach działalności obiektów
biurowych i handlowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu
nieruchomościami, organizowanie aukcji, organizowanie i prowadzenie aukcji nieruchomości, analizy kosztów, analizy rynkowe, badanie
w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 36 usługi finansowe,
usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości hipotecznej, usługi
bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking],
bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji kapitałowych,
usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart
płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe,
transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek
hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń,
działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami
inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania
portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja
bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie w zakresie budownictwa mieszkaniowego dotyczące pozyskiwania gruntów,
pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, kupna-sprzedaży
nieruchomości, wynajmu mieszkań, zarządzania nieruchomościami,
pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie
emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie
poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo
walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych,
usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych
i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne,
sportowe oraz ekologiczne, usługi związane z nieruchomościami,
usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, handlowymi, usługowymi i mieszkalnymi, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy powierzchni
i pomieszczeń biurowych, usługowych i handlowych, wynajem lokali na cele biurowe, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, wycena nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, biurowymi
lub użytkowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej,
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa w zakresie kupna, sprzedaży, naj-
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mu budynków, lokali i powierzchni użytkowych, usługi wyszukiwania
i pomocy w zakresie nabywania terenów i nieruchomości celem
ich pozyskania dla obiektów biurowych i budownictwa mieszkalnego, inwestowanie kapitału w nieruchomości, finansowanie nieruchomości, usługi doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami biurowymi, mieszkalnymi i zespołami
osiedlowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, 41 usługi edukacyjne, organizowanie
i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, filmu, audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie loterii, organizowanie
i prowadzenie balów, imprez okolicznościowych, koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji i rozrywki, usługi informacji
o edukacji, o imprezach rozrywkowych, programowanie serwisów
informacyjnych do transmisji przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, usługi informacji dotyczące działalności kulturalnej, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki, usługi galerii sztuki, reportaże
fotograficzne, informacja o wypoczynku, zapewnienie infrastruktury
wypoczynkowej, usługi w zakresie publikowania czasopism, magazynów i książek, tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym
w formie elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), publikowanie przewodników i map
turystycznych, udostępnianie powierzchni do celów rozrywkowych,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe dla
celów konferencyjnych, bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, czasowy wynajem powierzchni biurowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy, targi i spotkania,
udostępnianie powierzchni na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, biur, tymczasowe zakwaterowanie, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług,
45 usługi w zakresie ochrony osobistej osób, sprzętów i nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości, usługi prawne w zakresie przygotowywania umów, administrowanie prawami autorskimi,
licencjonowanie praw autorskich.

(111) 342336
(220) 2017 11 21
(210) 479270
(151) 2021 06 04
(441) 2018 10 01
(732) CONIVEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) certico
(510), (511) 1 kleje, zaprawy klejowe, środki chemiczne do celów
przemysłowych, spoiwa do betonu, środki do napowietrzania betonu, środki do konserwacji betonu, cementu, ceramiki, metalu, cegieł,
murów, preparaty chemiczne do matowienia i wytwarzania emalii,
spoiwa i środki do konserwacji budynków, preparaty gruntujące, silikony, spoiwa stabilizacyjne, spoiwa hydrauliczne, spoiwa powietrzne,
materiały utwardzające, materiały osuszające, preparaty przeciwwilgociowe i przeciwgrzybiczne stosowane w murarstwie, preparaty impregnujące spoiwa, grunt, podkład pod tynk, 2 środki impregnujące
i konserwujące, preparaty do odtłuszczania, bejce, impregnaty, farby,
lakiery pokosty, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, emalie, żywice naturalne, zaprawy farbiarskie, podkłady,
szpachlówki, farby do gruntowania, grunt i impregnaty, koloranty, rozcieńczalniki, powłoki gruntowe, podkład gruntujący-grunt podtynkowy, grunt do podłoży betonowych, grunt do podłoży gipsowych, środki zabezpieczające przed rdzą i niszczeniem drewna, murów oraz inne
materiały w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych
i rozpylanych (w tym w aerozolu) oraz rozcieńczalniki do powyższych
związków i preparatów, środki zabezpieczające i izolujące przed wodą
i wilgocią, preparaty zabezpieczające do metali, 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, odplamiania, 17 lakiery
i farby izolacyjne, materiały, pianki i tkaniny izolacyjne, zaprawy i oleje
izolacyjne, metalowe folie izolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, beton, gips, gips tynkarski, zaprawy budowlane, zaprawa murarska, zaprawa tynkarska, zaprawa wyrównująca, zaprawa
posadzkowa, spoiwa murarskie, tynk, grunt akrylowy pod tynk, tynk
mineralny, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, gładź, gips, biała gładź gipsowa, podkład gruntujący, silikaty, masy uszczelniające.
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(111) 342337
(220) 2018 06 04
(151) 2021 06 07
(441) 2018 12 27
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa
(540)

(210) 486635

(591) ciemnoczerwony
(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 12 mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się, mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się zasilane elektrycznie.
(111) 342338
(220) 2018 06 04
(151) 2021 06 07
(441) 2018 12 27
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energa
(540)

(210) 486638

(591) zielony, żółty, ciemnofioletowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 26.13.25, 24.15.01
(510), (511) 12 mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się, mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się zasilane elektrycznie.
(111) 342339
(220) 2018 12 01
(210) 493327
(151) 2021 06 09
(441) 2019 03 11
(732) THALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wilimowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) N NICZUK baco
(510), (511) 6 uchwyty metalowe do mocowania rur, uchwyty metalowe do podwieszania rur, obejmy metalowe do zamocowania rur,
obejmy metalowe do podwieszania rur.
(111) 342340
(220) 2018 12 08
(210) 493588
(151) 2020 06 04
(441) 2019 01 28
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IVAB
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki przeciw nadciśnieniowe, leki przeciw arytmiczne, leki przeciwzakrzepowe, leki stosowane
przy leczeniu przewlekłej niewydolności serca, leki stosowane przy
leczeniu dławicy piersiowej, wymienione produkty z wyłączeniem
preparatów do leczenia układu oddechowego.
(111) 342341
(220) 2018 12 10
(151) 2021 06 09
(441) 2021 02 22
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 29.01.13, 26.13.25

(210) 493659

Nr 24/2021

(510), (511) 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz
pojemniki, grzebienie i gąbki, szczotki (z wyjątkiem pędzli do malowania), szczoteczki do zębów, elektryczne szczoteczki do zębów,
materiały do wytwarzania szczotek, artykuły do czyszczenia, mianowicie artykuły do czyszczenia zębów, szczoteczki do czyszczenia,
narzędzia do czyszczenia ręczne, urządzenia do mycia zębów i dziąseł przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, do użytku domowego, wyroby szklane, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego,
szklane naczynia do picia, wyroby szklane malowane, porcelana,
porcelanowa zastawa stołowa, artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, wyroby artystyczne z porcelany, naczynia ceramiczne,
ceramiczna zastawa stołowa, naczynia do pieczenia wykonane z ceramiki.

(111) 342342
(220) 2019 02 11
(210) 495835
(151) 2021 06 01
(441) 2019 06 17
(732) IPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T-MASTER
(540)

(591) biały, zielony
(531) 19.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do kompaktowania śmieci, maszyny do zgniatania śmieci, urządzenia do separacji śmieci i odpadów, 9 oprogramowanie komputerowe dotyczące segregowania odpadów i gospodarowania odpadami, komputerowe programy nagrane dotyczące
segregowania odpadów i gospodarowania odpadami, programy
komputerowe dotyczące segregowania odpadów i gospodarowania
odpadami-software ładowalny, komputerowe systemy operacyjne
dotyczące segregowania odpadów i gospodarowania odpadami,
pliki komputerowe i interfejsy programów komputerowych dotyczących segregowania odpadów i gospodarowania odpadami,
16 opakowania zbiorcze na odpady i śmieci, worki na śmieci, worki do koszy na śmieci, 21 kubły i kontenery na śmieci, 37 zbieranie
śmieci, zbiórka odpadów, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej dotyczących gospodarowania
odpadami, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego ochrony środowiska, segregowania odpadów,
gospodarowania odpadami, usługi przydzielania dostępu do baz
danych użytkowników dotyczących gospodarowania odpadami,
agencje informacyjne i agencje prasowe dotyczące tematyki gospodarowania odpadami, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla
celów forum dyskusyjnego dotyczącego gospodarowania odpadami, obsługa telekonferencji w tematyce gospodarowania odpadami, przesyłanie informacji w tematyce gospodarowania odpadami,
poczta elektroniczna dotycząca gospodarowania odpadami, usługi
ogłoszeń elektronicznych dotyczących gospodarowania odpadami,
usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera dotyczących gospodarowania odpadami, usługi
dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych dotyczących gospodarowania odpadami, dostarczanie dostępu w sieci
internetowej do zasobów informacyjnych mianowicie zbiorów informacji o segregowaniu odpadami, gospodarowania odpadami,
40 usługi obróbki i przetwarzania odpadów, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci,
doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci, 45 udzielanie
licencji na prawa własności intelektualnej, w szczególności licencjonowanie oprogramowania komputerowego dotyczącego ochrony
środowiska, segregowania odpadów oraz gospodarowania odpadami, znaków towarowych i wzornictwa przemysłowego dotyczącego
ochrony środowiska, segregowania odpadów oraz gospodarowania odpadami, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi dotyczące ochrony środowiska, segregowania odpadów oraz
gospodarowania odpadami na rzecz osób trzecich.
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(111) 342343
(220) 2019 04 17
(151) 2021 06 02
(441) 2019 06 17
(732) DONAJ ROBERT AUTOHOLICY, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTOHOLICY BY TUNE-UP
(540)

(210) 498899

(531) 27.05.01, 18.01.09, 18.01.23, 18.01.21
(510), (511) 12 samochody.
(111) 342344
(220) 2019 07 12
(210) 502182
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) KOMPOZYTORNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fikamy
(510), (511) 41 prowadzenie szkół (w tym szkół muzycznych), prowadzenie przedszkoli, edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie w szkołach, nauczanie w przedszkolach, prowadzenie zajęć
ze śpiewu i muzyki, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie książek, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, organizowanie wypoczynku, organizowanie i prowadzenie konferencji, koncertów, występów, seminariów, organizowanie
i prowadzenie klubów malucha (miejsc opieki nad dziećmi), organizowanie i prowadzenie półkolonii.
(111) 342345
(220) 2019 07 26
(210) 502761
(151) 2021 06 11
(441) 2019 09 09
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaxBull 20
(540)

(591) bordowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.05,
27.05.10, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.02, 27.07.03, 27.07.11, 27.07.13,
03.06.06
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
witaminowe dla zwierząt, 31 preparaty zwiększające niesienie się
drobiu, 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,
mleko dla zwierząt, mleczne produkty dla zwierząt.
(111) 342346
(220) 2019 09 08
(151) 2021 06 21
(441) 2019 11 18
(732) BROKERS UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brokers Union more than insurance
(540)

(210) 504212

(591) żółty, ciemnoszary
(531) 26.02.07, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo ubezpieczeniowe, organizowanie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeń
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osobistych, usługi zarządzania ubezpieczeniami, informacja o ubezpieczeniach, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, usługi agencji
ubezpieczeniowej, agencje ubezpieczeniowe, administrowanie
planami ubezpieczeniowymi, badania w zakresie ubezpieczeń, administracja w zakresie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, podawanie
wysokości składek ubezpieczeniowych, podawanie notowań składek ubezpieczeniowych, skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące ubezpieczeń, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń,
ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń
na życie, udostępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej,
usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, udzielanie
informacji dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, usługi
planowania związane z ubezpieczeniami na życie, pośrednictwo
w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, udzielanie informacji
online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub
Internetu, organizowanie ubezpieczeń na życie, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego.

(111) 342347
(220) 2019 10 01
(210) 505064
(151) 2021 06 04
(441) 2021 02 08
(732) BRONICKA-JASKÓLSKA BARBARA PRZDSIĘBIORSTWO USŁUG
TURYSTYCZNYCH WIKA, Karpacz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTUS RESORT HOTEL ARTUS ***& SOWIA DOLINA ****
KARPACZ
(540)

(591) złoty, zielony
(531) 03.07.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.03
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania
w hotelach, przygotowywanie posiłków i napojów, rezerwacja pokoi,
rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja zakwaterowania
dla turystów, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja
zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług przez hotele i motele, udostępnianie sal konferencyjnych, usługi barów i restauracji, usługi barowe, usługi hoteli i moteli,
usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych, usługi rezerwacji
pokojów, usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie bankietów,
usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie
zakwaterowania wakacyjnego, 44 usługi SPA.
(111) 342348
(220) 2019 10 28
(210) 506128
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) MAZURKIEWICZ-LIPKO DOROTA, Lublin (PL);
DUTKIEWICZ MAREK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MALINOWY KRÓL
(510), (511) 32 piwo, produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe, 33
alkohole wysokoprocentowe. 		
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 342349
(220) 2019 12 24
(210) 506428
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) ZAKON BRACI MNIEJSZYCH (OO.FRANCISZKANÓW)
PROWINCJA PW.WNIEBOWZIĘCIA NMP, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIGRE-FIX
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM WOLNE MEBLE
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, ramy obrazów, konstrukcje drewniane do mebli, konstrukcje stalowe do mebli, ściany loftowe ze szprosami wypełnione szkłem, drzwi ze stali i szkła.

(111) 342350
(220) 2020 02 25
(210) 506429
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) INSTYTUT MEDYCYNY KLASZTORNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTYTUT MEDYCYNY KLASZTORNEJ W KATOWICACH
PANEWNIKACH
(540)

(591) brązowy, zielony, biały
(531) 07.01.03, 03.11.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.07
(510), (511) 5 herbaty ziołowe do celów leczniczych.
(111) 342351
(220) 2020 02 25
(210) 506450
(151) 2021 06 07
(441) 2021 02 15
(732) INSTYTUT MEDYCYNY KLASZTORNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTYTUT MEDYCYNY KLASZTORNEJ W KATOWICACHPANEWNIKACH
(540)

(591) brązowy, zielony, biały
(531) 03.11.03, 07.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.06,
29.01.07
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie).
(111) 342352
(220) 2019 12 09
(210) 507845
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) ORCHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)

(111) 342353
(220) 2020 01 15
(210) 509043
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) KOBESZKO WOJCIECH ASSARION, Jurowce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOKONEK
(510), (511) 23 włóczka.
(111) 342354
(220) 2020 02 06
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) JAŁOWIECKA IZABELA FURELLE, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) furelle
(540)

(210) 509773

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 etui na okulary, łańcuszki do okularów, okulary, okulary
przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, pince-nez (binokle), łańcuszki do pince-nez, sznureczki do pince-nez, pokrowce na laptopy,
14 biżuteria, biżuteria komórkowa, bransoletki, bransoletki do zegarków, breloczki, broszki, drut z metali szlachetnych (biżuteria), futerały do stosowania w zegarmistrzostwie, kamienie półszlachetne,
kamienie szlachetne, kasetki na biżuterię (szkatułki), kolczyki, koperty do zegarków, spinki do krawatów, szpilki do krawatów, łańcuszki
(biżuteria), łańcuszki do zegarków, spinki do mankietów, medaliony
(biżuteria), naszyjniki (biżuteria), obrączki (biżuteria), szpilki ozdobne, ozdoby (biżuteria), ozdoby z bursztynu, paski do zegarków, perły
(biżuteria), perły z ambroidu, biżuteria z sztrasowego szkła (imitacje
drogich kamieni), zegarki, zegarki na rękę, zegary, 18 chlebaki na ramię (torby), etui na klucze, futra, kuferki, kuferki na kosmetyki (bez
wyposażenia), parasole, pokrowce na parasole, parasolki, paski, pasy
skórzane, torby plażowe, plecaki, plecaki turystyczne, torby podróżne, portfele, portmonetki, parasole przeciwsłoneczne, siatki na zakupy, torby sportowe, teczki szkolne, torby szkolne, tornistry, teki, dyplomatki, torby, torebki, torby na ubrania, walizki, walizy, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, apaszki, bielizna osobista, biustonosze, buty,
czapki (nakrycia głowy), futra (odzież), garnitury, gorsety, kamizelki,
kapelusze, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule,
kurtki, legginsy, majtki, nakrycia głowy, obuwie, odzież, palta, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, pończochy, półbuty,
prochowce, pulowery, rajstopy, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, slipy, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, trykoty, t-shirty, żakiety,
35 dekoracja wystaw sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom (punkty informacji konsumenckiej), usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
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prasowa, sprzedaż artykułów odzieżowych i modowych, prowadzenia sklepu z artykułami odzieżowymi, obuwniczymi i pasmanteryjnymi, prowadzenie sprzedaży artykułów odzieżowych za pomocą
sklepu internetowego, 41 organizowanie konkursów (edukacja lub
rozrywka), organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, pozowanie
dla artystów, produkcja filmów innych niż reklamowych, 42 usługi
projektantów mody, stylizacja (wzornictwo przemysłowe), 45 wypożyczanie odzieży, wypożyczanie strojów wieczorowych.

(111) 342355
(220) 2020 02 03
(210) 509780
(151) 2021 06 14
(441) 2020 03 16
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, Eskisehir (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETi Whola
(540)

(591) biały, czerwony, zielony, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.11.99
(510), (511) 30 ciasteczka, czekoladki, ciasto na wypieki, krakersy,
wafelki, ciasto na wypieki, tarty (z owocami), gotowe desery [wyroby
piekarnicze], chleb, dmuchane ziarna, owies łuskany, płatki śniadaniowe, lody, jadalne lody.
(111) 342356
(220) 2020 02 06
(210) 509949
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732) RASZKA-CZYŻ MARIA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA,
Wisła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASZKA SPORT
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.11.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona w sklepie
i hurtowni oraz drogą internetową artykułów w postaci sprzętu narciarskiego i snowboardowego, rowerów, butów narciarskich, butów
do snowboardu, kasków, części oraz akcesoriów rowerowych, 37
naprawa, regeneracja i serwis sprzętu narciarskiego i rowerów, 41
wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wypożyczanie nart, snowboardów, kijków narciarskich, butów narciarskich,
butów do snowboardu, kasków.
(111) 342357
(220) 2020 02 21
(210) 510452
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIDOZAURY
(510), (511) 16 globusy, gumki do ścierania, gazety, fotografie wydrukowane, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, etykiety
z papieru lub kartonu, dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, ekierki do rysowania, filtry do kawy papierowe, klamerki, klipsy
do papieru, krauk jako klej rybi do papieru lub do użytku domowego,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kartki
z życzeniami, karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne niż
do gier, karty pocztowe, książki, kreda do pisania, komiksy, kokardy
papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z papieru lub kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowania, ma-
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teriały drukowane, materiały piśmienne, maty papierowe, notatniki
jako notesy, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, obrazy i zdjęcia, papier ryżowy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papierowe podkładki pod szklanki, pastele jako kredki, pędzle, periodyki jako czasopisma, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe,
pióra kulkowe, pióra ze stali, podstawki na stół papierowe, podstawki
pod kufle do piwa, podstawki do długopisów i ołówków, przybory
szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski do papieru, przyrządy
do rysowania, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka
z farbami jako artykuły szkolne, ramki i stojaki do fotografii, ręczniki
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
w postaci zestawów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
jako artykuły papiernicze, temperówki do ołówków, elektryczne lub
nieelektryczne, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach
mikrofalowych, torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstążki papierowe, zakładki do książek, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, wałki
do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy,
nieelektryczne, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub
rysowania, zszywacze jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, 21
dzbanki, dozowniki mydła, doniczki okienne, doniczki na kwiaty, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, butelki, butelki chłodnicze,
butelki na napoje dla podróżnych, dzbanki do kawy, nieelektryczne,
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy, foremki jako przybory kuchenne, formy i foremki jako przybory kuchenne, frytownice
nieelektryczne, gąbki czyszczące, gąbki do użytku domowego, gąbki
ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, konewki, kieliszki
do jajek, grzebienie, gofrownice do ciast nieelektryczne, kosze
do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kosze
na papier, kosze na śmieci, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, kubły, foremki do lodu, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do butów, łyżki
do lodów, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, naczynia
na napoje, mydelniczki, naczynia ceramiczne, shakery jako naczynia
do mieszania koktajli, miseczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu,
ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, miotły, miednice jako
naczynia, mieszadełka do koktajli, blendery jako miksery, nieelektryczne, do celów domowych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, naczynia szklane do napojów, ozdoby z porcelany, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki
kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, podkładki pod szklanki,
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podkładki na stół,
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, koszyki piknikowe z naczyniami, półmiski służące jako tace, półmiski do jarzyn, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory
kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrywki do dań,
przyrządy do krojenia ciasta, salaterki, rękawice do grilla, rękawice
do piekarnika, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne,
rękawice ogrodnicze, rękawice do mycia samochodów, pudełka
na herbatę, pucharki na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, serwisy do herbaty, serwisy do kawy jako zastawa stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, skarbonki, skarbonki-świnki, słoiki na ciastka słomki do picia, solniczki, spodeczki,
spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, szklane
naczynia do picia, szczypce do sałaty, szczypce do lodu, szczypce
do cukru, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne,
szczotki, tace do użytku domowego, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe,
termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów, wiaderka do kostek lodu, wazy do zup, wazony, wanienki dla
niemowląt przenośne, torby izotermiczne, zastawa stołowa, zastawa
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze, 28 artykuły gimnastyczne, balony, bobsleje, bodyboard, butelki do karmienia lalek,
broń zabawkowa, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, gra
w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu,
gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, figurki do zabawy, dyski latające,
dyski sportowe, dżojstiki do gier wideo, dzwonki na choinkę, desko-
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rolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), choinki
z materiałów syntetycznych, deski do pływania, gwizdki jako wabiki
myśliwskie, hantle, hulajnogi jako zabawki, huśtawki kalejdoskopy,
kapiszony do pistoletów jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako
zabawki kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije
do gier, kije golfowe, kije hokejowe konstrukcyjne klocki do zabawy,
koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, końcówki do kijów
bilardowych, konie na biegunach jako zabawki, kontrolery do konsoli gier, maty z zabawkami dla niemowląt, maski zabawkowe, łyżwy,
łyżworolki, łuki do strzelania, łóżka dla lalek, lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości do gry, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki
na kości do gry, kule bilardowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, ochraniacze jako
części strojów sportowych, ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych
i słodyczy, papierowe czapeczki na przyjęcia, pasy do pływania, pasy
do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, pierścienie do rzucania jako gry, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, płetwy do pływania,
plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, pneumatyczne pistolety jako zabawki, sanki jako artykuły
sportowe, samochody do zabawy, rzutki strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako zabawki, rzut
podkową jako gry, roboty zabawkowe, rękawice golfowe, rękawice
do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy jako akcesoria do gier, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy,
podbieraki dla wędkarzy, proce jako artykuły sportowe, przybory
do łucznictwa, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, siatki
tenisowe, śmieszne gadżety na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki
na przyjęcia, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki do choinek,
stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy, szpule do latawców, tarcze strzelnicze, warcaby, wędki, wiszące karuzele dla dzieci jako mobile, układanki jako puzzle, trampoliny, trampoliny jako artykuły
sportowe, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty
i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfowe, worki treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy modeli w zmniejszonej w zmniejszonej skali
do składania jako zabawki, żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 35 dekoracja wystaw sklepowych, administrowanie programami lojalności konsumenta, pokazy towarów, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie Informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, wynajem bilbordów jako tablic reklamowych, usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w związku z towarami: globusy,
gumki do ścierania, gazety, fotografie wydrukowane, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, etykiety z papieru lub kartonu,
dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, ekierki do rysowania, filtry do kawy papierowe, klamerki, klipsy do papieru, krauk
jako klej rybi do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kartki z życzeniami,
karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda do pisania, komiksy, kokardy papierowe, koperty
jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z papieru lub kartonu,
materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały piśmienne, maty papierowe, notatniki jako notesy, nalepki,
naklejki jako materiały piśmienne, obrazy i zdjęcia, papier ryżowy,
papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papierowe podkładki
pod szklanki, pastele jako kredki, pędzle, periodyki jako czasopisma,
pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe, pióra kulkowe, pióra
ze stali, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
podstawki do długopisów i ołówków, przybory szkolne jako artykuły
piśmienne, przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami jako artykuły szkolne, ramki i stojaki do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki
stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki
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z notatnikiem i przyborami do pisania w postaci zestawów, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły papiernicze,
temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki
do pakowania jako koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstążki papierowe, zakładki do książek, wzory
do haftowania, wzory do kalkowania, wałki do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zakładki
do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze
jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, dzbanki, dozowniki mydła,
doniczki okienne, doniczki na kwiaty, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla
podróżnych, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia
kawy nieelektryczne, filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy, foremki jako przybory kuchenne, formy
i foremki jako przybory kuchenne, frytownice nieelektryczne, gąbki
czyszczące, gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, konewki, kieliszki do jajek, grzebienie,
gofrownice do ciast nieelektryczne, kosze do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kosze na papier, kosze na śmieci,
kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubły, foremki
do lodu, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki
do użytku kuchennego, łyżki do butów, łyżki do lodów, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, naczynia na napoje, mydelniczki,
naczynia ceramiczne, shakery jako naczynia do mieszania koktajli,
miseczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku
domowego, ręczne, miotły, miednice jako naczynia, mieszadełka
do koktajli, blendery jako miksery, nieelektryczne, do celów domowych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, naczynia szklane do napojów, ozdoby z porcelany,
pojemniki termoizolacyjne, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb,
pojemniki na kleje, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych,
koszyki piknikowe z naczyniami, półmiski służące jako tace, półmiski
do jarzyn, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przybory
kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe,
przykrywki do dań, przyrządy do krojenia ciasta, salaterki, rękawice
do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice do mycia samochodów, pudełka na herbatę, pucharki na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, serwisy do herbaty, serwisy
do kawy jako zastawa stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, skarbonki, skarbonki-świnki, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki,
spodeczki, spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub
szkła, szklane naczynia do picia, szczypce do sałaty, szczypce do lodu,
szczypce do cukru, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów
elektryczne, szczotki, tace do użytku domowego, tace papierowe,
do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów, wiaderka do kostek lodu, wazy do zup, wazony,
wanienki dla niemowląt przenośne, torby izotermiczne, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze, artykuły gimnastyczne, balony, bobsleje, bodyboard, butelki do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty łyżwiarskie z przymocowanymi
łyżwami, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające
na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, figurki do zabawy,
dyski latające, dyski sportowe, dżojstiki do gier wideo, dzwonki
na choinkę, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony
(zabawki), choinki z materiałów syntetycznych, deski do pływania,
gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle, hulajnogi jako zabawki, huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki, kapoki do pływania, karty do bingo,
karty do gry, kije do gier, kije golfowe, kije hokejowe, konstrukcyjne
klocki do zabawy, koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti,
końcówki do kijów bilardowych, konie na biegunach jako zabawki,
kontrolery do konsoli gier, maty z zabawkami dla niemowląt, maski
zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki do strzelania, łóżka dla lalek, lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości do gry, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, misie pluszowe,
modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali,
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ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze na łokcie
jako artykuły sportowe, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów
oświetleniowych i słodyczy, papierowe czapeczki na przyjęcia, pasy
do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe,
pierścienie do rzucania jako gry, piłki do gier, piłki do gier i zabaw,
płetwy do pływania, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki
z przymocowanym kocykiem, pneumatyczne pistolety jako zabawki,
sanki jako artykuły sportowe, samochody do zabawy, rzutki strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci
jako zabawki, rzut podkową jako gry, roboty zabawkowe, rękawice
golfowe, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy jako akcesoria do gier, pojazdy zdalnie
sterowane do zabawy, podbieraki dla wędkarzy, proce jako artykuły
sportowe, przybory do łucznictwa, przyrządy stosowane do ćwiczeń
fizycznych, siatki tenisowe, śmieszne gadżety na imprezy, tańce jako
bibeloty, podarki na przyjęcia, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne
kule, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski,
stojaki do choinek, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy, szpule
do latawców, tarcze strzelnicze, warcaby, wędki, wiszące karuzele dla
dzieci jako mobile, układanki jako puzzle, trampoliny, trampoliny
jako artykuły sportowe, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez,
torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, wózki
na torby golfowe, worki treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla
zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania jako zabawki, żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie,
38 transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, transmisja plików cyfrowych, transfer strumieniowy danych, przesyłanie wiadomości, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, 41 fotografia, organizowanie loterii, organizowanie konkursów
w ramach edukacji lub rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja mikrofilmów, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, 42 projektowanie opakowań.

(111) 342358
(220) 2020 02 28
(210) 510804
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) TRĄBKA ANDRZEJ, Czerwionka-Leszczyny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Renoma CHOCOLATE
(540)

(591) biały, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 30 słodycze, pralinki, wyroby czekoladowe.
(111) 342359
(220) 2020 03 24
(210) 511797
(151) 2021 06 18
(441) 2020 11 16
(732) WIRPLAST-WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA, Babienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIROVENT EVO
(540)

(591) czerwony, granatowy, jasnoniebieski
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne
w postaci: wywietrzników dachowych, kominków wentylacyjnych,
wywietrzników grawitacyjnych, czap kominowych, elementów
do obróbki komina, dachowych otworów wentylacyjnych, osłon
otworów wentylacyjnych, nasad kominowych i podstaw dachowych,
kołnierzy i pierścieni redukcyjnych, złączek do dachowych elementów kominkowych.
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(111) 342360
(220) 2020 03 30
(210) 512040
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) COMP PLATFORMA USŁUG SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M/promo +
(540)

(591) biały, różowy, czarny
(531) 24.17.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, również za pośrednictwem
sieci teleinformatycznych – Internetu, doradztwo przeznaczone dla
konsumentów, telepromocja z ofertą sprzedaży (promocja sprzedaży dla osób trzecich), zarządzanie administracyjne powierzchniami
wystawowymi dla celów handlowych lub reklamowych, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi przeglądu prasy, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie handlu online,
mianowicie dostarczanie informacji na temat towarów poprzez sieci
telekomunikacyjne dla celów sprzedaży i reklamowych, analizy kosztów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badanie rynku,
sortowanie danych w bazach komputerowych, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, transkrypcja przekazu, uaktualnianie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi informacyjne dla konsumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, kompilacja i skomputeryzowane zarządzanie bazami danych i usługi doradcze z nimi związane, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, prognozy ekonomiczne, usługi
zarządzania biznesowego, mianowicie usługi zarządzania relacjami
z klientem oraz usługi zarządzania wsparcia sprzedaży, komputerowe
zarządzanie plikami, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów
handlowych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych
do celów działalności gospodarczej, statystyczne zestawienia, gromadzenie informacji handlowej, kompilacja danych dla osób trzecich, gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, promowanie
działalności gospodarczej, promocyjne usługi handlowe, promowanie
towarów i usług osób trzecich, żadne z wyżej wymienionych towarów
i/lub usług związane z mobilnością w podróżach służbowych, 38 usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, zapewnianie
dostępu do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do portali internetowych
na rzecz osób trzecich, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, poczta elektroniczna, przydzielanie dostępu do baz danych,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
usługi przesyłania informacji, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi przesyłania informacji obrazowej przy pomocy komputera, usługi łączności poprzez sieć światłowodów, usługi dotyczące
bramek telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu
sieci Internet, zapewnianie dostępu do baz danych, przydzielanie
dostępu do baz danych w Internecie, zapewnienie dostępu poprzez
sieci telekomunikacyjne do dostarczanie informacji na temat towarów
w celu sprzedaży i reklamy, przesyłanie poczty elektronicznej, plików
cyfrowych, publikacji elektronicznych online, dokumentów, podcastów, żadne z wyżej wymienionych towarów i/lub usług związane
z mobilnością w podróżach służbowych.
(111) 342361
(220) 2020 03 30
(210) 512059
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Urządzenie do Poprawy Bezpieczeństwa na Stanowisku Pracy
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(540)

(591) zielony, niebieski, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Urządzenia do poprawy bezpieczeństwa na stanowisku
pracy, urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, aparatura analityczna do celów medycznych, 10 aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku, usług i towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, usługi
zgrupowania produktów w celu umożliwienia obejrzenia towaru
i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie
ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym
i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.
(111) 342362
(220) 2020 03 30
(210) 512061
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTOMATYCZNE TESTY PSYCHOLOGICZNE I BADANIA
ILOŚCIOWE
(540)

(591) żółty, czerwony, niebieski, różowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.07.05
(510), (511) 9 urządzenia do psychologicznych testów i badań ilościowych, urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów,
aparatura analityczna do celów medycznych, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku,
usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, usługi zgrupowania produktów w celu umożliwienia
obejrzenia towaru i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów
na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.
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(510), (511) 9 urządzenia do przeprowadzania psychologicznych
testów w ramach przydatności zawodowej i kwalifikacji do pracy,
urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, aparatura
analityczna do celów medycznych, 10 aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku, usług i towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, usługi
zgrupowania produktów w celu umożliwienia obejrzenia towaru
i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie
ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym
i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.

(111) 342364
(220) 2020 03 30
(210) 512065
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MBA International Center for Interdisciplinary Research
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 15.07.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, aparatura analityczna do celów medycznych, 10 aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku,
usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, usługi zgrupowania produktów w celu umożliwienia
obejrzenia towaru i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów
na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.
(111) 342365
(220) 2020 07 20
(210) 516188
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) KORS MACIEJ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) czosndog
(510), (511) 30 kanapki z parówką [hot dog], tosty, tosty z chleba, kanapki tostowe opiekane, tostowe opiekane kanapki z serem, bagietki, bagietki z nadzieniem, chleb czosnkowy, ciasto śniadaniowe, kruche ciasto, ciasto na wypieki, ciasto makaronowe nadziewane, ciasto
na pizzę, ciasto na chleb.

(111) 342363
(220) 2020 03 30
(210) 512064
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Urządzenie do Testów Psychologicznych w Zakresie Pracy
Zawodowej
(540)

(111) 342366
(220) 2020 07 23
(210) 516373
(151) 2021 01 12
(441) 2020 09 21
(732) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O TWÓRZ
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, szary, ciemnoniebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.15.03

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 drzwi metalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne
części i akcesoria (klamki, gałki, zamki, zasuwy, zawiasy, sprężyny, rolki,
prowadnice) do drzwi zawarte w tej klasie, drzwi zewnętrzne, drzwi
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specjalistyczne, drzwi przeciwpożarowe, drzwi antywłamaniowe
o różnym przeznaczeniu do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów
wczasowych, pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów handlowo-usługowych i innych obiektów budowlanych, 16 materiały drukowane na papierze, tekturze i/lub foliach: książki, broszury,
prospekty, katalogi, albumy, plakaty, informatory, 19 drzwi niemetalowe, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi
zawarte w tej klasie, drzwi płycinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne
i przeszklone, drzwi z izolacją akustyczną i termiczną o różnym przeznaczeniu do: mieszkań, domów, biur, hoteli, domów wczasowych,
pensjonatów, szpitali, zakładów produkcyjnych, obiektów handlowo-usługowych i innych obiektów budowlanych, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: materiały budowlane,
drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi,
elementy wyposażenia wnętrz, usługi w zakresie reklamy i informacji
o działalności gospodarczej, organizowanie, prowadzenie i obsługa
kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, aukcji publicznych, marketing i prezentacja poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji
z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne
części i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, reklama
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych-przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej,
za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie, uaktualnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni (w tym
wirtualnej) na cele reklamowe, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, pośrednictwo handlowe.

(111) 342367
(220) 2020 10 23
(210) 519887
(151) 2021 04 12
(441) 2020 12 14
(732) TRYBAŁA MAREK POMPYSANOK.PL, Sanok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PompySanok.pl
(540)

(591) czarny, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 15.01.25
(510), (511) 7 elektryczne pompy głębinowe, elektryczne pompy
ogrodowe, elektryczne pompy wodne, elektryczne pompy wodne
do wanien spa, elektryczne pompy wodne do wanien, elektryczne
pompy wodne do basenów pływackich, instalacje pompowe, odśrodkowe pompy wodne do celów domowych, pompy, pompy basenowe do wytwarzania przeciwprądu, pompy do instalacji grzewczych, pompy do napowietrzania, pompy do natrysków, pompy
do piwa, pompy elektryczne, pompy elektryczne do basenów pływackich, pompy elektryczne do stawów, pompy głębinowe, pompy
[maszyny], pompy morskie, pompy obiegowe, pompy obrotowe,
pompy odśrodkowe, pompy piwa, pompy ssące, pompy tłoczące,
pompy wodne, pompy wodne do basenów pływackich, pompy wodne do napowietrzania stawów, pompy wodne do pryszniców, pompy
wodne do urządzeń do filtrowania wody, pompy wodne do użytku
w stawach ogrodowych, pompy wodne do wanien, pompy wodne
do wanien spa, pompy wyporowe, pompy wysokociśnieniowe, pompy zęzowe, silnikowe pompy wodne, urządzenia do zaopatrywania
w wodę [pompy], zespoły silnik-pompa, zespoły stacji pomp.
(111) 342368
(220) 2020 03 30
(151) 2021 06 14
(441) 2021 02 22
(732) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Puzzle Sprawności

(210) 512067
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(540)

(591) niebieski, różowy, czerwony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 9 aparaty-urządzenia do pomiaru sprawności psychofizycznej człowieka, urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, aparatura analityczna do celów medycznych, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku,
usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, usługi zgrupowania produktów w celu umożliwienia
obejrzenia towaru i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów
na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.
(111) 342369
(220) 2020 03 30
(210) 512068
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 22
(732) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MBA Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 15.07.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, aparatura analityczna do celów medycznych, 10 aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku,
usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, usługi zgrupowania produktów w celu umożliwienia
obejrzenia towaru i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów
na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.
(111) 342370
(220) 2020 03 30
(210) 512070
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 22
(732) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aparatura do Oceny Koordynacji, Podzielności i Przerzutności
Uwagi w Symulowanych Trudnych Warunkach Pracy Fizycznej
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 9 aparatura do badania oceny koordynacji podzielności
i przerzutności uwagi w trudnych warunkach pracy fizycznej, urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyj-
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ne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, aparatura analityczna do celów medycznych, 10 aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku, usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, usługi
zgrupowania produktów w celu umożliwienia obejrzenia towaru
i dokonanie zakupu, 42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie
ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym
i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.

(111) 342371
(220) 2019 04 01
(210) 497969
(151) 2021 06 04
(441) 2019 05 20
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIANA INTIMA
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, płyny
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących jako
przybory toaletowe, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, 5 podpaski higieniczne, tampony, taśmy do podpasek, 16
papierowe chusteczki do nosa, chusteczki papierowe do usuwania
makijażu, papier higieniczny, ręczniki do twarzy papierowe, 21 gąbki
do makijażu, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczne puderniczki jako kompakty, pędzle kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, puszki do pudru,
rozpylacze do perfum, rozpylacze zapachowe, szczoteczki do brwi,
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szpatułki kosmetyczne.
(111) 342372
(220) 2020 04 14
(210) 512491
(151) 2021 05 26
(441) 2020 11 02
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Vege Snack classic
ŹRÓDŁO BŁONNIKA BEZGLUTENOWY WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
SOKOŁÓW ROŚLINNY bez konserwantów
(540)

(591) biały, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, brązowy,
jasnopomarańczowy
(531) 27.05.01, 05.03.11, 29.01.14, 26.04.02
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie
warzyw, warzywa, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie
makaronu, ryżu, kaszy.

Nr 24/2021

(111) 342373
(220) 2020 04 14
(210) 512494
(151) 2021 05 26
(441) 2020 11 02
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Vege Snack
z kaszą jaglaną ŹRÓDŁO BŁONNIKA BEZGLUTENOWY WYSOKA
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY bez konserwantów
(540)

(591) biały, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, brązowy, żółty
(531) 05.03.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie
warzyw, warzywa, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie
makaronu, ryżu, kaszy.
(111) 342374
(220) 2020 04 14
(210) 512496
(151) 2021 05 26
(441) 2020 11 02
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Vege Snack delikatny
ŹRÓDŁO BŁONNIKA BEZGLUTENOWY WYSOKA ZAWARTOŚĆ
BIAŁKA SOKOŁÓW ROŚLINNY bez konserwantów
(540)

(591) biały, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, brązowy,
fioletowy
(531) 05.03.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15

Nr 24/2021
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(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie
warzyw, warzywa, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie
makaronu, ryżu, kaszy.

(111) 342375
(220) 2020 04 14
(210) 512511
(151) 2021 05 28
(441) 2020 11 02
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN Vege Snack z kaszą
kuskus ŹRÓDŁO BŁONNIKA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
SOKOŁÓW ROŚLINNY bez konserwantów
(540)

(111) 074822
(111) 075009
(111) 075372
(111) 075801
(111) 076246
(111) 076763
(111) 081500
(111) 081719
(111) 081720
(111) 084243
(111) 085807
(111) 150845
(111) 154945
(111) 159316
(111) 159487
(111) 159488
(111) 159785
(111) 159892
(111) 160049
(111) 160119
(111) 160284
(111) 160285
(111) 160324
(111) 161195
(111) 161196
(111) 161197
(111) 161230
(111) 161960
(111) 162418
(111) 163647
(111) 164164
(111) 164267
(111) 164784

(180) 2031 09 30
(180) 2031 12 02
(180) 2031 10 14
(180) 2031 08 02
(180) 2031 11 14
(180) 2031 09 16
(180) 2031 12 02
(180) 2031 08 22
(180) 2031 08 22
(180) 2031 08 26
(180) 2031 09 16
(180) 2031 09 12
(180) 2031 03 16
(180) 2031 07 12
(180) 2031 08 23
(180) 2031 08 23
(180) 2031 07 31
(180) 2031 10 18
(180) 2031 08 02
(180) 2031 10 16
(180) 2031 08 27
(180) 2031 08 27
(180) 2031 10 03
(180) 2031 10 25
(180) 2031 10 25
(180) 2031 10 25
(180) 2031 11 22
(180) 2031 10 01
(180) 2031 09 07
(180) 2031 11 26
(180) 2032 03 04
(180) 2031 10 19
(180) 2030 03 21

(111) 166110
(111) 166286
(111) 166843
(111) 167033

(180) 2031 09 03
(180) 2031 09 03
(180) 2031 06 25
(180) 2032 02 25

(591) biały, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, brązowy, beżowy,
żółty
(531) 05.03.11, 26.04.02, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie
warzyw, warzywa, przekąski warzywne, 30 dania gotowe na bazie
makaronu, ryżu, kaszy.

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) 050310
(111) 072807
(111) 073178
(111) 073189
(111) 073243
(111) 073675A
(111) 073768
(111) 074347
(111) 074381
(111) 074392
(111) 074393
(111) 074531
(111) 074660
(111) 074662
(111) 074767
(111) 074769

(180) 2031 10 11
(180) 2031 08 23
(180) 2031 05 22
(180) 2031 05 27
(180) 2031 07 04
(180) 2031 07 08
(180) 2031 08 20
(180) 2031 09 09
(180) 2031 09 12
(180) 2031 09 16
(180) 2031 09 16
(180) 2031 08 22
(180) 2031 06 18
(180) 2031 06 18
(180) 2031 08 26
(180) 2031 08 26

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 9: sprzęt BHP: sprzęt
do ochrony dróg oddechowych,
sprzęt ochrony wzroku i twarzy,
sprzęt ochrony słuchu, rękawice
do ochrony przed wypadkami,
kaski ochronne, odzież ochronna
specjalistyczna, obuwie zabezpieczające przed wypadkami,
promieniowaniem, ogniem, przyrządy do ochrony osobistej przeciw wypadkom przed upadkiem
z wysokości, w tym: pasy bezpieczeństwa (inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia
sportowego), liny bezpieczeństwa, urządzenia do gaszenia
ognia, wyposażenie dla ratownictwa; 11: urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia,
suszenia i wentylacji, zasilania
wodą i do celów sanitarnych; 17:
rękawice izolacyjne; 25: fartuchy,
kamizelki, kurtki, płaszcze, kombinezony, czapki, berety, rękawice
z włókien naturalnych, obuwie
zakwalifikowane do klasy 25,
a w tym: męskie, damskie, młodzieżowe, zimowe, letnie i przejściowe, robocze i sportowe.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

112
(111) 168901
(111) 170623
(111) 171195
(111) 171840
(111) 173831
(111) 247557
(111) 247947
(111) 247948
(111) 249929
(111) 249947
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(180) 2031 08 27
(180) 2031 08 29
(180) 2031 07 14
(180) 2031 08 27
(180) 2032 02 26
(180) 2031 02 25
(180) 2031 03 11
(180) 2031 03 11
(180) 2031 07 20
(180) 2031 04 07

(111) 249958 (180) 2031 05 24

(111) 250403
(111) 250758
(111) 251080
(111) 251110
(111) 251119
(111) 251125
(111) 251269
(111) 251352
(111) 251487
(111) 251498
(111) 251785
(111) 251791
(111) 251879
(111) 251966
(111) 252100
(111) 252103
(111) 252135
(111) 252151
(111) 252197
(111) 252280
(111) 252573
(111) 252581
(111) 252589
(111) 252625
(111) 253212
(111) 253240
(111) 253297
(111) 253408
(111) 253517
(111) 253682
(111) 253743
(111) 253786
(111) 253849
(111) 253888
(111) 253889
(111) 254043
(111) 254044
(111) 254048
(111) 254049
(111) 254074

(180) 2031 06 24
(180) 2031 08 22
(180) 2031 08 01
(180) 2031 08 09
(180) 2031 09 01
(180) 2031 09 01
(180) 2031 05 30
(180) 2031 09 16
(180) 2031 08 26
(180) 2031 09 05
(180) 2031 09 09
(180) 2031 09 27
(180) 2031 08 22
(180) 2031 07 15
(180) 2031 08 22
(180) 2031 08 22
(180) 2031 10 24
(180) 2031 11 12
(180) 2031 09 07
(180) 2031 06 28
(180) 2031 08 17
(180) 2031 09 01
(180) 2031 09 27
(180) 2031 08 04
(180) 2031 11 22
(180) 2031 08 31
(180) 2031 09 13
(180) 2031 09 28
(180) 2031 11 07
(180) 2032 01 19
(180) 2031 08 29
(180) 2031 11 30
(180) 2031 09 01
(180) 2031 10 28
(180) 2031 10 28
(180) 2031 05 30
(180) 2031 05 30
(180) 2031 08 26
(180) 2031 08 26
(180) 2031 11 15

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 44: usługi w zakresie:
kąpieli w basenie rekreacyjnym,
fizjoterapii, manicure, masażu,
usługi wizażu, usługi w zakresie
prowadzenia salonów piękności, salonów fryzjerskich, usługi
w zakresie korzystania z solariów,
usługi w zakresie korzystania
z sauny, usługi w zakresie prowadzenia basenów pływackich i rekreacyjnych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 29: potrawy rybne, żywność produkowana z ryb i owoców morza, ryby konserwowaną
mrożone i wędzone, marynaty
rybną ryby nieżywe, ryby solone.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 254236
(111) 254293
(111) 254397
(111) 254567
(111) 254573
(111) 254788
(111) 254790
(111) 254992
(111) 255007
(111) 255087
(111) 255150
(111) 255200
(111) 255709
(111) 255894
(111) 256558
(111) 257030
(111) 257061
(111) 257147
(111) 258139
(111) 258153

(180) 2031 10 14
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 10
(180) 2031 11 09
(180) 2031 11 23
(180) 2032 02 27
(180) 2032 02 28
(180) 2032 01 30
(180) 2032 03 08
(180) 2031 07 28
(180) 2031 11 08
(180) 2031 12 20
(180) 2032 01 25
(180) 2031 08 25
(180) 2031 12 12
(180) 2032 01 27
(180) 2032 01 31
(180) 2031 07 25
(180) 2031 08 04
(180) 2032 01 03

(111) 258154 (180) 2032 01 03

(111) 258683
(111) 258937
(111) 260176
(111) 260519
(111) 261436
(111) 261900
(111) 263098
(111) 267311

(180) 2031 07 26
(180) 2032 02 16
(180) 2032 01 21
(180) 2032 03 01
(180) 2031 08 04
(180) 2031 06 24
(180) 2031 02 23
(180) 2031 12 30

Nr 24/2021
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: analizy kosztów,
analiz rynkowe, audyt, badania
rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
wyceny handlowe; 36: analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, giełdowe (pośrednictwo w wejściu na giełdę),
informacje finansowe, wycena
finansowa.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: analizy kosztów,
analiz rynkowe, audyt, badania
rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
wyceny handlowe; 36: analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, giełdowe (pośrednictwo w wejściu na giełdę),
informacje finansowe, wycena
finansowa.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

Nr 24/2021
(111) 267312
(111) 267313
(111) 270133
(111) 270435
(111) 278425
(111) 285944
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(180) 2031 12 30
(180) 2031 12 30
(180) 2031 09 21
(180) 2031 10 07
(180) 2031 08 24
(180) 2032 08 09

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

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB
UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 450009
(210) 456355
(210) 507899
(210) 517154
(210) 521000
(210) 521580

6/2016
U
U
U
U
U

(210) 523284
(210) 523961
(210) 524494
(210) 525163
(210) 526314

U
U
U
U
U

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 399628
(210) 399629
(210) 466193
(210) 486499
(210) 520923
(210) 522469
(210) 522859
(210) 524501
(210) 524170
(210) 525406
(210) 525582

16/2012
16/2012
U
ZT27/2018
U
ZT7/2021
U
U
U
U
U

(210) 525960
(210) 526104
(210) 526210
(210) 526256
(210) 526542
(210) 526828
(210) 527097
(210) 527653
(210) 528272
(210) 529203

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 110293

(141) 2004 03 27 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38: usługi
w zakresie rozpowszechniania
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonii
komórkowej, w systemie cyfrowym, w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi w zakresie łączności
telefonii komórkowej w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
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i sieci komputerowe, usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym
również przekazów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi przesyłania
dźwięku i obrazu w odniesieniu
do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi w zakresie
prowadzenia stacji telewizyjnych,
usługi transmitowania dźwięku
i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe.
(111) 110294 (141) 2004 03 27 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38: usługi
w zakresie rozpowszechniania
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonii
komórkowej, w systemie cyfrowym, w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi w zakresie łączności
telefonii komórkowej w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym
również przekazów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi przesyłania
dźwięku i obrazu w odniesieniu
do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi w zakresie
prowadzenia stacji telewizyjnych,
usługi transmitowania dźwięku
i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
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usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe.
(111) 136774 (141) 2007 04 07 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38: usługi
w zakresie rozpowszechniania
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonii
komórkowej, w systemie cyfrowym, w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi w zakresie łączności
telefonii komórkowej w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym
również przekazów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi przesyłania
dźwięku i obrazu w odniesieniu
do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi w zakresie
prowadzenia stacji telewizyjnych,
usługi transmitowania dźwięku
i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe.
(111) 138245 (141) 2007 06 21 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38:
usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi w zakresie
prowadzenia stacji telewizyjnej.
(111) 138398 (141) 2004 03 27 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38: usługi
w zakresie rozpowszechniania
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonii
komórkowej, w systemie cyfrowym, w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym rów-

Nr 24/2021

nież przekazów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi w zakresie łączności
telefonii komórkowej w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym
również przekazów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi przesyłania
dźwięku i obrazu w odniesieniu
do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi w zakresie
prowadzenia stacji telewizyjnych,
usługi transmitowania dźwięku
i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe.
(111) 148003 (141) 2008 09 25 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 32: napoje bezalkoholowe z wyłączeniem
napojów energetyzujących, ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
esencje do produkcji napojów,
koktajle bezalkoholowe, lemoniady, mleko arachidowe, mleko
migdałowe, napoje izotoniczne,
napoje serwatkowe, napoje z soków owocowych bezalkoholowe,
nektary owocowe, soki owocowe,
soki warzywne, sorbety, syropy
do lemoniad, syropy do napojów,
woda mineralna gazowana i niegazowana.
(111) 153853 (141) 2017 08 01 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 05: błota
lecznicze, borowina do kąpieli,
kąpiele lecznicze, kąpiele z wód
mineralnych, sole do kąpieli mineralnych, sole do celów medycznych, sole do celów leczniczych,
sole wód mineralnych, napoje
dietetyczne do celów leczniczych, nalewki do celów leczniczych, woda termalna, wyciągi
(nalewki) do celów leczniczych;
32: aperitify bezalkoholowe,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji na-
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pojów, koktajle bezalkoholowe,
lemoniady, moszcz z winogron,
napoje bezalkoholowe, napoje
izotoniczne, napoje serwatkowe, nektary owocowe, pastylki
do napojów musujących, piwo,
produkty do wytwarzania wody
gazowanej, produkty do wytwarzania wody mineralnej, soki
owocowe, soki warzywne, syropy
do napojów, syropy do lemoniad;
39: usług dystrybucji towarów
za wyjątkiem usług dystrybucji
wody, dostarczania towarów,
usługi magazynowania towarów,
usługi pakowania produktów
i towarów, usługi przewożenia
ładunków, usługi składowania
towarów, usługi wynajmowania
magazynów, usługi pośrednictwa
transportowego, usługi transportowe, usługi taksówkowe, rezerwacja transportu, transport pasażerski, transport samochodami
ciężarowymi, usługi turystyczne,
usługi organizowania wycieczek,
usługi wynajmowania pojazdów,
przyczep, usługi wynajmowania
samochodów, usługi wynajmowania samochodów ciężarowych.
(111) 157429 (141) 2009 09 08 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38 i 41:
usługi w zakresie rozpowszechniania systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonii komórkowej, w systemie cyfrowym, w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi
przesyłania dźwięku i obrazu
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi
w zakresie prowadzenia stacji
telewizyjnych, usługi transmitowania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania
aktualności informacyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów

(111) 157431

(141) 2019 06 11
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telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie przesyłania informacji, gromadzenia i rozpowszechniania
wiadomości poprzez sieci komunikacyjne w tym sieć telewizyjną,
satelitarną i Internet, usługi w zakresie nauczania poprzez telefon,
Internet, informacja o nauczaniu,
kształceniu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej – w odniesieniu do przekazów i programów telewizyjnych, w tym
również przekazów i programów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38 i 41:
usługi w zakresie rozpowszechniania systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonii komórkowej, w systemie cyfrowym, w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi
przesyłania dźwięku i obrazu
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi
w zakresie prowadzenia stacji
telewizyjnych, usługi transmitowania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania
aktualności informacyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie przesyłania informacji, gromadzenia i rozpowszechniania
wiadomości poprzez sieci komunikacyjne w tym sieć telewizyjną,
satelitarną i Internet, usługi w zakresie nauczania poprzez telefon,
Internet, informacja o nauczaniu,
kształceniu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej – w odniesieniu do przekazów i programów telewizyjnych, w tym
również przekazów i programów
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telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe.
(111) 157644 (141) 2009 09 10 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38 i 41:
usługi w zakresie przesyłania informacji w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe, gromadzenie i rozpowszechnianie
wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną,
satelitarną i Internet, usługi w zakresie nauczania poprzez telefon,
Internet, informacja o nauczaniu,
kształceniu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej – w odniesieniu do przekazów i programów telewizyjnych, w tym
również przekazów i programów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe.
(111) 157645 (141) 2009 09 10 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38 i 41:
usługi w zakresie przesyłania informacji w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe, gromadzenie i rozpowszechnianie
wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną,
satelitarną i Internet, usługi w zakresie nauczania poprzez telefon,
Internet, informacja o nauczaniu,
kształceniu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej – w odniesieniu do przekazów i programów telewizyjnych, w tym
również przekazów i programów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe.
(111) 188482 (141) 2012 01 24 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38 i 41:
usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonii komórkowej, w systemie cyfrowym,
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi
w zakresie łączności telefonii komórkowej i przez Internet w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
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Internet i sieci komputerowe,
usługi organizowania systemów
transmisyjnych, dźwięku i obrazu
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, usługi transmitowania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi w zakresie
zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów, urządzeń
telekomunikacyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi w zakresie
nauczania poprzez telewizję,
usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet w odniesieniu do przekazów i programów
telewizyjnych, w tym również
przekazów i programów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38 i 41:
usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonii komórkowej, w systemie cyfrowym,
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi w zakresie łączności telefonii komórkowej i przez Internet
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku i obrazu
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, usługi transmitowania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
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w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi w zakresie
zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów, urządzeń
telekomunikacyjnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi w zakresie
nauczania poprzez telewizję,
usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet w odniesieniu do przekazów i programów
telewizyjnych, w tym również
przekazów i programów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38
i 41:usługi w zakresie rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu
w łączności telefonii komórkowej,
w systemie cyfrowym, w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie łączności telefonii komórkowej i przez Internet w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi obsługi
satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów
telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania
dźwięku i obrazu w odniesieniu
do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi w zakresie
prowadzenia stacji telewizyjnych,
usługi transmitowania dźwięku
i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi w zakresie zbierania
i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem
multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych w odniesieniu
do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową
w tym Internet, usługi w zakresie
dostępu do sieci komputerowych
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w szczególności Internetu, w tym
w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie bezprzewodowego dostępu do sieci
komputerowych w tym Internetu
– w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi
telekomunikacyjne w odniesieniu
do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi w zakresie nauczania poprzez telewizję,
usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet w odniesieniu do przekazów i programów
telewizyjnych, w tym również
przekazów i programów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38 i 41:
usługi w zakresie rozpowszechniania systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonii komórkowej, w systemie cyfrowym, w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym
również przekazów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi w zakresie łączności
telefonii komórkowej i przez Internet w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku i obrazu
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi stacji telewizyjnych, usługi
transmitowania dźwięku i obrazu
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi
w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
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telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi przesyłania informacji w odniesieniu
do przekazów i programów telewizyjnych, w tym również przekazów i programów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, gromadzenie i rozpowszechnianie widomości przez
sieci komunikacyjne w tym sieć
telewizyjną, satelitarną i Internet,
usługi agencji informacyjnych
w zakresie wiadomości i aktualności w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi w zakresie nauczania poprzez telewizję, usługi w zakresie
nauczania poprzez telefon, Internet, informacja o nauczaniu,
kształceniu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej – w odniesieniu do przekazów i programów telewizyjnych, w tym
również przekazów i programów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38 i 41:
usługi w zakresie rozpowszechniania systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonii komórkowej, w systemie cyfrowym, w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym
również przekazów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi w zakresie łączności
telefonii komórkowej i przez Internet w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku i obrazu
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi stacji telewizyjnych, usługi
transmitowania dźwięku i obrazu
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi
w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych
w odniesieniu do przekazów te-
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lewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi przesyłania informacji w odniesieniu
do przekazów i programów telewizyjnych, w tym również przekazów i programów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, gromadzenie i rozpowszechnianie widomości przez
sieci komunikacyjne w tym sieć
telewizyjną, satelitarną i Internet,
usługi agencji informacyjnych
w zakresie wiadomości i aktualności w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi w zakresie nauczania poprzez telewizję, usługi w zakresie
nauczania poprzez telefon, Internet, informacja o nauczaniu,
kształceniu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej – w odniesieniu do przekazów i programów telewizyjnych, w tym
również przekazów i programów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38 i 41:
usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonii komórkowej, w systemie cyfrowym,
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi w zakresie łączności telefonii komórkowej i przez Internet
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku i obrazu
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi
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w zakresie prowadzenia stacji
telewizyjnych, usługi transmitowania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi zbierania i przekazywania
wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym siec telewizyjną,
satelitarną i Internet, usługi związane z rozrywką, rekreacją, usługi
związane z działalnością sportową i kulturalną, zawarte w tej
klasie, organizacja konkursów
i plebiscytów – wszystkie w odniesieniu do przekazów i programów telewizyjnych, w tym
również przekazów i programów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, oferowanie
usług rozrywkowych, w tym gier,
poprzez Internet i telewizję, informacja o imprezach kulturalnych,
rozrywkowych, rekreacji, usług
w zakresie nauczania i kształcenia, w szczególności poprzez
Internet i telewizję, organizowanie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych w odniesieniu
do przekazów i programów telewizyjnych, w tym również przekazów i programów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, montaż programów telewizyjnych.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38 i 41:
usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonii komórkowej, w systemie cyfrowym,
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi w zakresie łączności telefonii komórkowej i przez Internet
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesie-
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niu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku i obrazu
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi
w zakresie prowadzenia stacji
telewizyjnych, usługi transmitowania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi zbierania i przekazywania
wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym siec telewizyjną,
satelitarną i Internet, usługi związane z rozrywką, rekreacją, usługi
związane z działalnością sportową i kulturalną, zawarte w tej
klasie, organizacja konkursów
i plebiscytów – wszystkie w odniesieniu do przekazów i programów telewizyjnych, w tym
również przekazów i programów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, oferowanie
usług rozrywkowych, w tym gier,
poprzez Internet i telewizję, informacja o imprezach kulturalnych,
rozrywkowych, rekreacji, usług
w zakresie nauczania i kształcenia, w szczególności poprzez
Internet i telewizję, organizowanie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych w odniesieniu
do przekazów i programów telewizyjnych, w tym również przekazów i programów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, montaż programów telewizyjnych.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38 i 41:
usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonii komórkowej, w systemie cyfrowym,
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również prze-
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kazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi w zakresie łączności telefonii komórkowej i przez Internet
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów telewizyjnych,
w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci
komputerowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku i obrazu
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi
w zakresie prowadzenia stacji
telewizyjnych, usługi transmitowania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi zbierania i przekazywania
wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym siec telewizyjną,
satelitarną i Internet, usługi związane z rozrywką, rekreacją, usługi
związane z działalnością sportową i kulturalną, zawarte w tej
klasie, organizacja konkursów
i plebiscytów – wszystkie w odniesieniu do przekazów i programów telewizyjnych, w tym
również przekazów i programów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, oferowanie
usług rozrywkowych, w tym gier,
poprzez Internet i telewizję, informacja o imprezach kulturalnych,
rozrywkowych, rekreacji, usług
w zakresie nauczania i kształcenia, w szczególności poprzez
Internet i telewizję, organizowanie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych w odniesieniu
do przekazów i programów telewizyjnych, w tym również przekazów i programów telewizyjnych
poprzez Internet i sieci komputerowe, montaż programów telewizyjnych.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 38 i 41:
usługi telekomunikacyjne w od-
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niesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonii komórkowej, w systemie cyfrowym,
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez Internet i sieci komputerowe, usługi
w zakresie łączności telefonii komórkowej i przez Internet w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi obsługi satelitów i przekazów satelitarnych w odniesieniu do przekazów
telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku
i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również
przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi w zakresie prowadzenia
stacji telewizyjnych, usługi transmitowania dźwięku i obrazu w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych
w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, w tym również przekazów telewizyjnych poprzez
Internet i sieci komputerowe,
usługi zbierania i przekazywania
wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym siec telewizyjną, satelitarną i Internet, usługi
związane z rozrywką, rekreacją,
usługi związane z działalnością
sportową i kulturalną, zawarte
w tej klasie, organizacja konkursów i plebiscytów – wszystkie
w odniesieniu do przekazów i programów telewizyjnych, w tym
również przekazów i programów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, oferowanie
usług rozrywkowych, w tym gier,
poprzez Internet i telewizję, informacja o imprezach kulturalnych,
rozrywkowych, rekreacji, usług
w zakresie nauczania i kształcenia,
w szczególności poprzez Internet
i telewizję, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych w odniesieniu do przekazów
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i programów telewizyjnych, w tym
również przekazów i programów
telewizyjnych poprzez Internet
i sieci komputerowe, montaż programów telewizyjnych.

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.
(111) 157429
06/2005
2019 06 18
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 07.09.2004 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
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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) 157431
06/2005
2019 06 18
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 20.09.2000 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 050035 A. Wykreślono: Donaldson Company, Inc. (Delaware Corporation), Mineapolis, Minnesota, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: Donaldson Company, Inc., Bloomington, Stany
Zjednoczone Ameryki.

(111) 157644
07/2005
2019 10 15
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 09.09.2004 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 050058 A. Wykreślono: Donaldson Company, Inc, Mineapolis, Minnesota, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Donaldson Company, Inc., Bloomington, Stany Zjednoczone Ameryki.

(111) 158360
07/2005
2019 050 29
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 30.09.2004 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 053313 A. Wykreślono: Süd-Chemie IP GmbH & Co. KG,
München, Niemcy; Wpisano: Clariant AG, Muttenz, Szwajcaria.

(111) 188482
10/2007
2019 05 30
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23.01.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 188483
10/2007
2020 01 09
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23.01.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 194814
03/2008
2019 06 04
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 09.07.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 195401
03/2008
2019 06 18
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23.07.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 195402
03/2008
2019 06 18
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 23.07.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 199368
06/2008
2019 06 28
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 16.10.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 199369
06/2008
2019 07 02
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 16.10.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 199370
06/2008
2015 06 28
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 16.10.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 199371
06/2008
2019 06 28
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 16.10.2007 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
(111) 272238
09/2015
2016 12 19
W wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję z dnia
21.01.2014 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 065112 A. Wykreślono: Eli Lilly and Company Limited,
Basingstoke, Wielka Brytania; Wpisano: Elanco UK AH Limited,
Hook, Wielka Brytania.
(111) 070464 A. Wykreślono: PARFUMS ROCHAS S.A.S., PARYŻ, Francja; Wpisano: Interparfums S.A., Paryż, Francja.
(111) 075116 A. Wykreślono: Unilever N.V., 3013 AL Rotterdam,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 088973 A. Wykreślono: RYSTOR Wytwórnia Artykułów
Kreślarskich-Stachowicz Ryszard, Osielsko, Polska; Wpisano: MONIKA STACHOWICZ-NIEWIADOMSKA, Bydgoszcz, Polska.
(111) 089761 A. Wykreślono: VICTORIA’ S SECRET STORES
BRAND MANAGEMENT, INC, REYNOLDSBURG, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, LLC, Reynoldsburg, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 095578 A. Wykreślono: AMERICAN AIRLINES, INC.
(DELAWARE CORPORATION ), FORT WORTH, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: AAdvantage Loyalty IP Ltd., George Town,
Kajmany.
(111) 100232 A. Wykreślono: VICTORIA’ S SECRET STORES
BRAND MANAGEMENT, INC., REYNOLDSBURG, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, LLC, Reynoldsburg, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 110294 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 115213 A. Wykreślono: Wyeth Holdings LLC, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 119046 A. Wykreślono: VICTORIA’ S SECRET STORES
BRAND MANAGEMENT, INC., REYNOLDSBURG, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, LLC., Reynoldsburg, Stany Zjednoczone Ameryki.
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(111) 120158 A. Wykreślono: CONNORS BROS. CLOVER LEAF
SEAFOODS COMPANY, MARKHAM, Kanada; Wpisano: Old CBCLSC
Company, Toronto, Kanada.
(111) 120158 A. Wykreślono: Old CBCLSC Company, Toronto,
Kanada; Wpisano: Clover Leaf Seafoods Corp., San Diego, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 123883 A. Wykreślono: WYETH HOLDINGS LLC, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 128464 A. Wykreślono: DONALDSON COMPANY, INC.
(A DELAWARE CORPORATION), MINNEAPOLIS, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: Donaldson Company, Inc., Bloomington, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 136774 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 136886 A. Wykreślono: WYETH HOLDINGS LLC, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 138245 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 138398 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 139314 A. Wykreślono: UNILEVER NV, Veena 455, 3013
AL. ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 144382 A. Wykreślono: VICTORIA’ S SECRET STORES
BRAND MANAGEMENT, INC., REYNOLDSBURG, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, LLC., Reynoldsburg, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 147595 A. Wykreślono: IDT BIOLOGIKA GMBH, DESSAUROΒLAU, Niemcy; Wpisano: CEVA SANTE ANIMALE, Libourne, Francja.
(111) 149137 A. Wykreślono: UNILEVER NV, Veena 455, 3013
AL. ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 154440 A. Wykreślono: KABA MAS LLC, LEXINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: dormakaba USA Inc., Reamstown, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 157429 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 157431 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 157644 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 157645 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 157771 A. Wykreślono: C.P. PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V., NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: UPJOHN US 1 LLC, New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
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(111) 158360 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 159085 A. Wykreślono: „BARTEX” – BARTOL Spółka Jawna 64-300 Nowy Tomyśl, Paproć, Polska; Wpisano: BARTEX BARTOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
(111) 159436 A. Wykreślono: BARTEX-BARTOL Spółka Jawna,
64-300 Nowy Tomyśl Paproć 111, Polska 004773934; Wpisano: BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
(111) 159439 A. Wykreślono: BARTEX-BARTOL Spółka Jawna,
64-300 Nowy Tomyśl Paproć 111, Polska; Wpisano: BARTEX BARTOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009 .
(111) 161419 A. Wykreślono: Prywatne Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe MORFEUSZ Emilia Grabowska, 87-732 Lubanie 9,
Polska; Wpisano: MORFEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubanie, Polska 366143055.
(111) 165344 A. Wykreślono: PINELLI SPOL S.R.O., CASLAV,
Czechy; Wpisano: PINELLI spol s.r.o., Krnov, Czechy.
(111) 165344 A. Wykreślono: PINELLI spol s.r.o., Krnov, Czechy;
Wpisano: Kofola ČeskoSlovensko a.s., Ostrawa, Czechy.
(111) 165345 A. Wykreślono: PINELLI SPOL S.R.O., CASLAV,
Czechy; Wpisano: PINELLI spol s.r.o., Krnov, Czechy.
(111) 165345 A. Wykreślono: PINELLI spol s.r.o., Krnov, Czechy;
Wpisano: Kofola ČeskoSlovensko a.s., Ostrawa, Czechy.
(111) 168912 A. Wykreślono: Optimum Mark Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .
(111) 169742 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .
(111) 169743 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 .
(111) 176929 A. Wykreślono: VICTORIA’S SECRET STORES
BRAND MANAGEMENT, INC, REYNOLDSBURG, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, LLC, Reynoldsburg, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 184839 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 188482 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 188483 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 194814 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 195401 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 195402 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 196889 A. Wykreślono: „OGRÓD” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Olsztyn, Polska; Wpisano: OBSHCHESTVO S
OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU „Aleksandr Kan Invest”,
Szossejnoje, Rosja.
(111) 198021 A. Wykreślono: CERTUS Prywatna Lecznica Spółka z o.o., Poznań, Polska 630527774; Wpisano: EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 933040945.
(111) 199368 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 199369 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 199370 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 199371 A. Wykreślono: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528; Wpisano: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968.
(111) 214535 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 217409 A. Wykreślono: PROFESSIONAL POLSKA
AGNIESZKA WOJTOWICZ, Koszalin, Polska 320345518; Wpisano:
SMART COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362523045.
(111) 224286 A. Wykreślono: BIONAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351578655; Wpisano:
BIONAT FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 351578655.
(111) 232481 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROELITE Andrzej Długosz, Barycz, Polska
473138255; Wpisano: PROELITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łask, Polska 384813205.
(111) 236187 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023 .
(111) 236188 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023 .
(111) 236941 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn,
Polska 630303023 .
(111) 238321 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 238643 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 239142 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH PIOTROWICE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739 ; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
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(111) 240255 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH PIOTROWICE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739 ; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 240417 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 240452 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 240511 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 240512 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 241068 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH PIOTROWICE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739 ; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 241069 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 241070 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 241871 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 242449 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 242450 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 243073 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 244480 A. Wykreślono: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska
180935403; Wpisano: BAUSCH HEALTH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403.
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(111) 244953 A. Wykreślono: AUDIOFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 362324245; Wpisano: AUDIOFON MATYJA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 362324245.

(111) 320288 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 245269 A. Wykreślono: Hurtownia Spożywcza „BZOMEX” Józef Bzowski, Stróża, Polska 350639515; Wpisano: BZOMEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pcim, Polska 122980550.

(111) 326026 A. Wykreślono: KONSMETAL CONCEPT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 363232338; Wpisano: SZG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
386423678.

(111) 246328 A. Wykreślono: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska
180935403; Wpisano: BAUSCH HEALTH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403.

(111) 326026 A. Wykreślono: SZG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386423678; Wpisano:
KONSMETAL-SZG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386423678.

(111) 247938 A. Wykreślono: STOCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stoczek Łukowski, Polska
711584640; Wpisano: STOCZEK NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stoczek Łukowski, Polska 711584640.

(111) 326222 A. Wykreślono: BARTOSZ GIBAŁA, PLATINIUM,
Kraków, Polska; Wpisano: JUST FIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW, Polska 363564371.

(111) 247939 A. Wykreślono: STOCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stoczek Łukowski, Polska
711584640; Wpisano: STOCZEK NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stoczek Łukowski, Polska 711584640.
(111) 251813 A. Wykreślono: „BARTEX”-BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Nowy Tomyśl, Polska 004773934; Wpisano: BARTEX BARTOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, Polska 639684009.
(111) 252891 A. Wykreślono: FRONTCZAK MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FROGUM, Adamowizna, Polska 010060023; Wpisano: FROGUM MIROSŁAW FRONTCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Grodzisk Mazowiecki, Polska 362379750.
(111) 256050 A. Wykreślono: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska
180935403; Wpisano: BAUSCH HEALTH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180935403.

(111) 322267 A. Wykreślono: Unilever N. V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.

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) 281272 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 926780
(540) EuroGap
(511) 36
(732) Colonnade Insurance S.A., jednající prostřednictvím
Colonnade Insurance S.A.
organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4-Nusle, 20,
rue Eugene Ruppert, L-2453 Lucemburk (LU)
(151) 2020 03 04
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24

(111) 285133 A. Wykreślono: C.T. SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 192860274;
Wpisano: CT SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, Lesznowola, Polska
361703489.

(111) 962958
(540) MC4
(732) Stäubli Electrical Connectors AG,
Stockbrunnenrain 8, CH-4123 Allschwil (CH)
(151) 2020 12 07
(441) 2021 01 11

(111) 286645 A. Wykreślono: LU SENS AGATA ŚCIESZKO, Rogoż,
Polska 100298717; Wpisano: Sandra Kubasik, Kryniczno, Polska.

(111) 1177662
(540) ESITAS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) ESİTAŞ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Hilal Mahallesi, Paşaköy Caddesi, No:28, Sancaktepe,
Ümraniye-Istanbul (TR)
(151) 2020 12 01
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24

(111) 272891 A. Wykreślono: SC ZENTIVA SA, BUCURESTI, Rumunia; Wpisano: SANOFI, Paryż, Francja.

(111) 292991 A. Wykreślono: PRIMA PASTA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 142921336; Wpisano: WAW INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142483818.
(111) 298008 A. Wykreślono: Unilever N. V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 303137 A. Wykreślono: JAKUB CHMIELNIAK, LETHE,
Bielsko-Biała, Polska 241353364; Wpisano: CARPATREE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska
387279344.

(511) 9
(581) 2020 12 24

(111) 1262129
(540) Truckgap
(511) 36
(732) Colonnade Insurance S.A., jednající prostřednictvím
Colonnade Insurance S.A.
organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4-Nulse, 20,
rue Eugene Ruppert, L-2453 Lucemburk (LU)
(151) 2020 03 04
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24

(111) 309996 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 1537255
(540) TEK BOND
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.24
(511) 1, 2, 3, 16, 17, 20, 21
(732) SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
CONSTRUÇÃO LTDA, Avenida Santa Marina, 482, 1° andar,
Agua Branca, 05036-903 São Paulo-SP (BR)
(151) 2020 11 27
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24

(111) 310102 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MASTERCHEM MARCIN WIŚNIEWSKI, PIOTR WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra, Polska 971199484; Wpisano:
MASTERCHEM LOGOPLASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 383452567.

(111) 1546883
(540) Come a casa
(531) CFE: 26.01.01, 27.05.24, 29.01.12
(732) FreshMeals, naamloze vennootschap,
Beke 1, B-9950 Lievegem (BE)
(151) 2020 12 07
(441) 2021 01 11

(111) 308268 A. Wykreślono: TOMASZ GAŃSKI, HOMESOFT,
Gdańsk, Polska 221919746; Wpisano: JUST JOIN IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDAŃSK, Polska 382708421.

(511) 29, 30
(581) 2020 12 24
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(111) 1557321
(540) DARQ
(511) 11, 21, 30
(732) Melitta Single Portions GmbH & Co. KG,
Marienstraße 88, 32425 Minden (DE)
(151) 2020 10 29
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566005
(531) CFE: 26.13.25, 28.03.00
(511) 35
(732) FUJIAN QUANZHOU ZHONGTAI IMP. AND EXP. CO., LTD.,
Xihua Village, Chongwu Town, Hui’an County, Quanzhou City,
362212 Fujian Province (CN)
(151) 2020 08 19
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566070
(540) AUTHENA PROTECT AUTHENTICITY
(531) CFE: 24.01.03, 26.11.22, 27.05.10
(511) 9, 38, 42
(732) Authena AG, Chamerstrasse 172, CH-6300 Zug (CH)
(151) 2020 09 15
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566132
(531) CFE: 26.03.04, 26.05.04, 26.15.13
(511) 9, 16, 35, 36, 41, 42
(732) Marsh & McLennan Companies, Inc.,
1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036 (US)
(151) 2020 07 14
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566139
(540) ABOUT HAIR
(531) CFE: 27.05.19
(511) 3, 25
(732) DAUDETTE ENTERPRISES LIMITED,
Agiou Epifaniou, 14Archangelos, CY-2055 Nicosia (CY)
(151) 2020 01 24
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566169
(540) AmpliSens
(531) CFE: 28.05.00
(511) 1, 5, 9, 10
(732) Federalnoe byudzhetnoe uchrezhdenie nauki «Centralniy
Nauchno-Issledovatelskiy Institut Epidemiologii» Federalnoy
sluzhbi po nadzoru v sfere zashity prav potrebiteley i
blagopoluchiya cheloveka, ul. Novogireevskaya, ЗА,
RU-111123 Moscow (RU)
(151) 2020 08 04
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566178
(540) RISE AND RELAX
(511) 5, 21
(732) New Theory Ventures, LLC,
222 North Sepulveda Blvd., 2nd Floor, El Segundo CA 90245 (US)
(151) 2020 06 30
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566213
(540) FRANZINI 1915
(531) CFE: 01.15.05, 27.05.11, 27.07.01
(511) 33
(732) V.N.P.-VAISA NUOVA PERLINO S.p.A.,
Via Carducci N. 25, I-24066 PEDRENGO (BG) (IT)
(151) 2020 10 15
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566262
(540) C CHARLY
(531) CFE: 27.01.25, 27.05.01
(511) 18, 25, 28
(732) AGUSTIN GONZALEZ LEÑERO,
Blvd. Aeropuerto Número 425 A Santa Julia de Jerez Leon,
Guanajuato, 37290 México (MX)
(151) 2019 06 05
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566264
(540) Middle East SIS
(531) CFE: 01.05.02, 26.01.01, 29.01.13
(511) 41
(732) Rüdiger School, Nordstraße 11, 09394 Hohndorf (DE)
(151) 2020 06 08
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566274
(540) g GRABO
(531) CFE: 26.04.03, 26.04.03, 27.05.04
(511) 19, 27
(732) GRABOPLAST Padlógyártó zártkörűen működő
Részvénytársaság, Fehérvári út 16/B, H-9023 Győr (HU)
(151) 2020 09 24
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566282
(540) CHENMING
(531) CFE: 04.03.20, 26.01.01, 28.03.00
(511) 16
(732) SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD.,
No.595 Shengcheng Street, Shouguang City, Weifang City, 250101
Shandong Province (CN)
(151) 2020 08 11
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566287
(540) SIS Saxony International School
(531) CFE: 01.05.02, 27.05.10, 29.01.13
(511) 41
(732) Rüdiger School, Nordstraße 11, 09394 Hohndorf (DE)
(151) 2020 06 08
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
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(111) 1566554
(540) ISMA
(531) CFE: 14.07.01, 26.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 7, 8
(732) Chastnoe torgovoe unitarnoe predpriyatie „Torgovyi dom
„Forsazh Instrument Bel”, kab.22, d.43, rayon d.
Dubovlyany, Papernyanskiy s/s, Minskiy r-n, Minskaya obl. (BY)
(151) 2020 09 24
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566618
(540) ÇELENLİOĞLU
(531) CFE: 25.01.06, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(511) 29, 30
(732) ÇELENLİOĞLU GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, Akselendi Kasabası, Akhisar-Manisa (TR)
(151) 2020 08 17
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566785
(540) GO FOR GREEN! ACT TOGETHER FOR
TOMORROW
(531) CFE: 24.17.04, 26.01.03, 27.01.12,
27.05.09, 29.01.13
(511) 35, 36, 41, 42, 45
(732) CREDIT AGRICOLE SA, 12 Place des Etats-Unis,
F-92127 MONTROUGE CEDEX (FR)
(151) 2020 10 13
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566858
(540) Placi MIE
(531) CFE: 24.03.07, 25.01.05, 26.01.20,
26.03.23, 26.04.03, 27.05.01
(511) 30, 43
(732) COSTAȘ Anatolie,
str. Vasile Lupu nr. 61/5, sc. 2, ap 83, MD-2008 Chișinău (MD)
(151) 2020 10 28
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1566952
(540) CMX
(732) Medartis Holding AG,
Hochbergerstrasse 60E, CH-4057 Basel (CH)
(151) 2020 07 15
(441) 2021 01 11

(511) 9, 10, 16, 42

(581) 2020 12 24

(111) 1566982
(540) TAPHALGIN
(511) 5
(732) PVP LABS PTE. LTD.,
1 COLEMAN STREET, #10-06 THE ADELPHI, SINGAPORE 179803 (SG)
(151) 2020 11 02
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1567056
(540) DAYE
(511) 6
(732) Ganzhou Daye Metallic Fibres Co., Ltd,
the South of Jinling Road, the West of Industrial 4th Road,
Economic and Development Zone, Ganzhou City,
341000 Jiangxi Province (CN)
(151) 2020 10 13
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1567066
(540) COLLECTIVE LAB HONORIS UNITED UNIVERSITIES
(531) CFE: 01.03.02, 27.05.10, 29.01.11
(511) 41, 42
(732) HONORIS HOLDING BRANCH TUNISIA,
Rue Lac Neuchâtel, Les Berges du Lac 1053 Tunis (TN)
(151) 2020 01 22
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1567149
(540) GP ULTRA PLUS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 35
(732) HABIBULLAH WAHEED,
Prosp. Traktorobudivnykiv, 102 B, kv. 82m. Kharkiv 61118 (UA)
(151) 2020 09 03
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1567154
(540) IKit
(511) 34
(732) Tovarystvo z Obmezhenoiu Vidpovidalnistiu „Sigalend”,
vul. Heroiv Pratsi, bud 20-v, Kharkiv 61168 (UA)
(151) 2020 08 31
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1567278
(540) YUKO YOUR UNIQUE KEY OPPORTUNITY
(531) CFE: 24.07.01, 26.04.18, 27.05.08, 29.01.13
(511) 35
(732) LIMITED LIABILITY COMPANY „ZEVES”,
vul. Bazova, bud. 3-A, Zaporizhzhia 69014 (UA)
(151) 2020 08 11
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24
(111) 1567297
(540) WHOLEFIELD’S
(511) 30
(732) BARYSHEVSKYY OLEKSIY VOLODYMYROVYCH,
vul. Trinklera, 9, kv. 76m. Kharkiv 61022 (UA)
(151) 2020 10 15
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24

