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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 238 941 do nr 239 020)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 239009
(41) 2019 08 26
(51) A23J 1/04 (2006.01)
A23J 3/06 (2006.01)
A23J 3/34 (2006.01)
A23L 17/20 (2016.01)
A61K 35/60 (2006.01)
(21) 424604 (22)
2018 02 15

(72) TKACZEWSKA JOANNA, Miechów (PL); BORAWSKADZIADKIEWICZ JUSTYNA, Dywity (PL); MORAWSKA MAŁGORZATA,
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL); UNIWERSYTET WARMIŃSKOMAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn (PL); AKADEMIA WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Produkt hydrolizy żelatyny pozyskanej ze skóry karpia i sposób
jego otrzymywania
(B1) (11) 238943
(41) 2018 04 23
(51) A23J 1/06 (2006.01)
A23L 3/34 (2006.01)
(21) 419226 (22)
2016 10 22
(72) GEISLER PAWEŁ, Oborniki (PL)
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(73) GEISLER PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE AGA, Oborniki (PL)
(54) Kompozycja krwi spożywczej
(B1) (11) 238958
(41) 2018 01 03
(51) A23L 33/175 (2016.01)
(21) 417769 (22)
2016 06 29
(72) KACZKA PIOTR, Kielanówka (PL); KUBICKA KATARZYNA,
Wałbrzych (PL); BATRA AMIT, Wrocław (PL)
(73) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(54) Kompozycja aminokwasowa do stosowania przed wysiłkiem
fizycznym
(B1) (11) 238959
(41) 2018 01 03
(51) A23L 33/175 (2016.01)
(21) 417770 (22)
2016 06 29
(72) KACZKA PIOTR, Kielanówka (PL); KUBICKA KATARZYNA,
Wałbrzych (PL); BATRA AMIT, Wrocław (PL)
(73) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(54) Kompozycja aminokwasowa do stosowania po wysiłku fizycznym
(B1) (11) 239020
(41) 2020 09 07
(51) A45D 19/02 (2006.01)
B05B 1/00 (2006.01)
B65D 83/28 (2006.01)
B05C 17/005 (2006.01)
(21) 429155 (22)
2019 03 06
(72) SOLIWODA DOMINIK, Mikołajki (PL)
(73) SOLIWODA DOMINIK SALON FRYZUR, Mikołajki (PL)
(54) Aplikator cieczy
(B1) (11) 239016
(41) 2020 09 07
(51) A61B 5/055 (2006.01)
(21) 429149 (22)
2019 03 05
(72) JĘDRZEJEWSKA-SZCZERSKA MAŁGORZATA, Gdańsk (PL);
BOGDANOWICZ ROBERT, Gdańsk (PL); FICEK MATEUSZ, Słupsk (PL);
SĘKOWSKA ANNA, Szczecin (PL); MAJCHROWICZ DARIA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania fantomów z nanocząstkami diamentowymi
(B1) (11) 238960
(41) 2021 04 06
(51) A61B 5/055 (2006.01)
G01R 33/60 (2006.01)
(21) 431384 (22)
2019 10 04
(72) BARANOWSKI MIKOŁAJ, Poznań (PL); MALINOWSKI PAWEŁ,
Poznań (PL); CZECHOWSKI TOMASZ, Poznań (PL); SZCZEPANIK
PIOTR, Pęperzyn (PL)
(73) NOVILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Wielopętlowy rezonator szczelinowy MLGR, sposób jego dopasowania oraz sposób jego przestrajania
(B1) (11) 238994
(41) 2021 02 22
(51) A61F 2/30 (2006.01)
A61F 2/44 (2006.01)
(21) 430858 (22)
2019 08 12
(72) MACHOCZEK TOMASZ, Rybnik (PL); MRÓWKA MACIEJ,
Rybnik (PL); PAWLAK MARIUSZ, Zabrze (PL); WOLAŃSKI WOJCIECH,
Gliwice (PL); SZYMICZEK MAŁGORZATA, Zebrzydowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Implant krążka międzykręgowego, zwłaszcza ludzkiego oraz
sposób wytwarzania implantu
(B1) (11) 238961
(41) 2021 05 31
(51) A61F 9/04 (2006.01)
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A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 434946 (22)
2020 08 12
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); NOWICKI MACIEJ,
Lublin (PL); PRZYSTUPA KRZYSZTOF, Młocin (PL); CIECIELĄG
KRZYSZTOF, Świdnik (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przyłbica ze sterowanym nadmuchem
(B1) (11) 239019
(41) 2019 01 28
(51) A61K 47/10 (2017.01)
A61K 47/14 (2017.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 31/7076 (2006.01)
A61K 31/315 (2006.01)
(21) 422220 (22)
2017 07 14
(72) WAHL HANNA, Pabianice (PL); DĄBROWA MAREK, Łódź (PL);
OSTROWSKA ANNA, Mirosławice (PL); KOWALSKA-PARTEKA
MAŁGORZATA, Kudrowice (PL); PASIŃSKI JAROSŁAW, Łódź (PL);
MADEJCZYK ARKADIUSZ, Ksawerów (PL)
(73) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna w postaci wodnego roztworu,
korzystnie syropu, zawierająca pranobeks inozyny oraz glukonianu
cynku oraz jej sposób otrzymywania
(B1) (11) 238962
(41) 2020 03 23
(51) A61L 15/20 (2006.01)
A61L 15/28 (2006.01)
A61L 15/58 (2006.01)
A61L 15/60 (2006.01)
A61F 13/02 (2006.01)
(21) 427010 (22)
2018 09 14
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI KAROL,
Szczecin (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL); CZECH
ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); ZDANOWICZ MAGDALENA,
Strzelce Krajeńskie (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Plaster do zastosowania jako opatrunek medyczny i sposób
otrzymywania plastrów do zastosowania jako opatrunki medyczne
(B1) (11) 238947
(41) 2021 01 11
(51) A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/24 (2007.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 434127 (22)
2020 05 29
(72) GŁODNIOK MARCIN, Mysłowice (PL); GARWOL-GŁODNIOK
ANNA, Mysłowice (PL); ZAWARTKA PAWEŁ, Będzin (PL); FILIPEKMARZEC MAGDALENA, Sosnowiec (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Preparat stabilizujący proces zestalania odpadów
(B1) (11) 238948
(41) 2021 01 11
(51) A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/24 (2007.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 434129 (22)
2020 05 29
(72) GŁODNIOK MARCIN, Mysłowice (PL); GARWOL-GŁODNIOK
ANNA, Mysłowice (PL); ZAWARTKA PAWEŁ, Będzin (PL); FILIPEKMARZEC MAGDALENA, Sosnowiec (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Roztwór stabilizujący proces zestalania odpadów
(B1) (11) 238949
(41) 2021 01 11
(51) A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/24 (2007.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 434130 (22)
2020 05 29
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(72) GŁODNIOK MARCIN, Mysłowice (PL); GARWOL-GŁODNIOK
ANNA, Mysłowice (PL); ZAWARTKA PAWEŁ, Będzin (PL); FILIPEKMARZEC MAGDALENA, Sosnowiec (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Roztwór wapniowy stabilizujący proces zestalania odpadów
(B1) (11) 238950
(41) 2021 05 04
(51) A63B 31/02 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
(21) 431668 (22)
2019 10 30
(72) ZAŁUSKI KAJETAN, Katowice (PL)
(73) ZAŁUSKI KAJETAN SILESIA SWIMMING CENTER, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do treningu pływackiego
(B1) (11) 238978
(41) 2019 10 21
(51) B01D 27/08 (2006.01)
F01M 11/03 (2006.01)
(21) 429595 (22)
2019 04 10
(72) KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka (PL)
(73) KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka (PL)
(54) Pokrywa zbiornika
(B1) (11) 238977
(41) 2019 04 08
(51) B01J 2/06 (2006.01)
(21) 422958 (22)
2017 09 25
(72) STOPA TOMASZ, Lublin (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do granulowania substancji suchych
(B1) (11) 238951
(41) 2021 09 13
(51) B08B 1/04 (2006.01)
B24D 13/10 (2006.01)
G01N 1/20 (2006.01)
(21) 435626 (22)
2020 10 08
(72) MATUSZAK JAKUB, Świdnik (PL); ZALESKI KAZIMIERZ,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób określania zużycia szczotek
(B1) (11) 239006
(41) 2021 04 19
(51) B21B 13/02 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
(21) 431500 (22)
2019 10 17
(72) BULZAK TOMASZ, Lublin (PL); TOMCZAK JANUSZ,
Kalinówka (PL); PATER ZBIGNIEW, Turka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób rozdrabniania struktury materiałów w walcarce skośnej
dwurolkowej z osiowym przemieszczaniem materiału wsadowego
(B1) (11) 238944
(41) 2020 03 09
(51) B23B 27/00 (2006.01)
B23D 79/00 (2006.01)
F16F 7/00 (2006.01)
(21) 426893 (22)
2018 09 05
(72) BIŁOUS PAWEŁ, Dębno Polskie (PL)
(73) FERRPOL BRACIA MATUSZEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierakowo (PL)
(54) Tłumik drgań do zastosowania w korpusie oprawki narzędzia
skrawającego i oprawka zawierająca taki tłumik
(B1) (11) 238988
(41) 2020 05 04
(51) B23K 11/14 (2006.01)
B23K 101/16 (2006.01)
(21) 427612 (22)
2018 10 31
(72) KUBIT ANDRZEJ, Krosno (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ,
Bratkowice (PL)
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(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób zgrzewania blach metalowych oraz linia technologiczna
do stosowania sposobu zgrzewania blach metalowych
(B1) (11) 238987
(41) 2020 06 01
(51) B23K 26/00 (2014.01)
B23P 23/04 (2006.01)
(21) 427860 (22)
2018 11 21
(72) CHWALCZUK TADEUSZ ADAM, Kościan (PL); KIERUJ PIOTR,
Poznań (PL); WICIAK MARTYNA, Poznań (PL); FELUSIAK AGATA,
Poznań (PL); PRZESTACKI DAMIAN, Jarocin (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Imak narzędziowy tokarki do laserowego wspomagania skrawania oraz układ wspomagania skrawania w tokarce
(B1) (11) 238990
(41) 2020 04 06
(51) B23K 37/00 (2006.01)
(21) 427177 (22)
2018 09 25
(72) SĘDEK PIOTR, Smolnica (PL); WELCEL MARIUSZ, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA,
Gliwice (PL)
(54) Urządzenie wibracyjne, zwłaszcza do stabilizacji wymiarów
wyrobów metalowych
(B1) (11) 238996
(41) 2020 06 01
(51) B24B 21/02 (2006.01)
(21) 427842 (22)
2018 11 21
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW,
Koszalin (PL); TANDECKA KATARZYNA, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Głowica do wygładzania foliami ściernymi zewnętrznych powierzchni walcowych
(B1) (11) 238997
(41) 2020 06 01
(51) B24B 21/02 (2006.01)
(21) 427843 (22)
2018 11 21
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); TANDECKA KATARZYNA,
Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Sposób mikrowygładzania ściernego powierzchni, zwłaszcza
zewnętrznych powierzchni walcowych
(B1) (11) 238998
(41) 2020 06 01
(51) B24B 21/02 (2006.01)
(21) 427844 (22)
2018 11 21
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW,
Koszalin (PL); TANDECKA KATARZYNA, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Urządzenie do wygładzania foliami ściernymi zewnętrznych
powierzchni, zwłaszcza powierzchni walcowych
(B1) (11) 238989
(41) 2019 08 12
(51) B27N 3/06 (2006.01)
B32B 21/02 (2006.01)
B32B 5/12 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
(21) 424449 (22)
2018 01 31
(72) MIRSKI RADOSŁAW, Śrem (PL); DERKOWSKI ADAM, Konin (PL);
DZIURKA DOROTA, Środa Wielkopolska (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyt, zwłaszcza budowlanych o obniżonej
gęstości
(B1) (11) 239018
(41) 2019 07 01
(51) B28B 11/00 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
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C04B 16/08 (2006.01)
E04C 1/41 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
(21) 424138 (22)
2017 12 30
(72) BANIECKI MAREK, Pelplin (PL)
(73) BANIECKA IWONA, Pelplin (PL); BANIECKI MAREK, Pelplin (PL)
(54) Sposób wypełniania komory pustaków ściennych materiałem
izolacyjnym oraz komponent przegrody budowlanej do izolacji
cieplnej stanowiący pustak ścienny otrzymywany tym sposobem
(B1) (11) 238945
(41) 2020 01 13
(51) B29B 17/00 (2006.01)
B29C 48/03 (2019.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 51/06 (2006.01)
C08K 13/08 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
(21) 428271 (22)
2018 12 19
(72) KOROL JERZY, Mysłowice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL); EKOFOL
BUGAJ SPÓŁKA JAWNA, Bieruń (PL); ERG BIERUŃ-FOLIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bieruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu polimerowego z odpadów
linii do recyklingu folii rolniczych
(B1) (11) 239014
(41) 2020 01 27
(51) B29B 17/04 (2006.01)
B29B 7/94 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 426382 (22)
2018 07 20
(72) STANKIEWICZ JAN, Stargard (PL); PIESOWICZ ELŻBIETA,
Szczecin (PL); IRSKA IZABELA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); STANKIEWICZ JAN ZAKŁAD
PRZEMYSŁU GUMOWEGO STARGUM JAN WINCENTY
STANKIEWICZ, Stargard (PL)
(54) Sposób zagospodarowania pozagatunkowego kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego
(B1) (11) 238974
(41) 2021 06 28
(51) B29C 64/135 (2017.01)
B29C 64/241 (2017.01)
B29C 64/20 (2017.01)
(21) 432214 (22)
2019 12 14
(72) WOLSZCZAK PIOTR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób spajania warstw tworzywa w drukarce 3D
(B1) (11) 238957
(41) 2018 12 17
(51) B60P 3/06 (2006.01)
B60P 1/64 (2006.01)
(21) 421826 (22)
2017 06 07
(72) SOBOL JAN, Strumień (PL)
(73) WESOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Strumień (PL)
(54) Zabudowa ciężarowego pojazdu transportowego do przewożenia wózka widłowego
(B1) (11) 239003
(41) 2019 07 01
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
C01B 19/04 (2006.01)
H01L 31/042 (2014.01)
(21) 424084 (22)
2017 12 27
(72) MATRAS-POSTOŁEK KATARZYNA, Kraków (PL); SOVINSKA
SVITLANA, Kraków (PL)
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(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanocząstek selenku srebra o modyfikowanej powierzchni
(B1) (11) 238975
(41) 2020 02 10
(51) C01G 31/02 (2006.01)
C01G 15/00 (2006.01)
C01F 11/02 (2006.01)
(21) 426505 (22)
2018 08 01
(72) FILIPEK ELŻBIETA, Szczecin (PL); PROKOP AGNIESZKA,
Szczecin (PL); GDANIEC MONIKA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Faza typu substytucyjnego roztworu stałego o ograniczonej
rozpuszczalności składników w poczwórnym układzie tlenków metali oraz sposoby wytwarzania fazy typu substytucyjnego roztworu
stałego o ograniczonej rozpuszczalności składników w poczwórnym
układzie tlenków metali
(B1) (11) 238963
(41) 2020 08 24
(51) C01G 39/06 (2006.01)
C01G 53/04 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 428934 (22)
2019 02 18
(72) WENELSKA KAROLINA, Szczecin (PL); MIJOWSKA EWA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania przestrzennych struktur disiarczku molibdenu
(B1) (11) 238979
(41) 2017 05 22
(51) C02F 1/72 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
(21) 414810 (22)
2015 11 16
(72) GMUREK MARTA, Łódź (PL); FOSZPAŃCZYK MAGDALENA,
Pabianice (PL); OLAK-KUCHARCZYK MAGDALENA,
Wola Gałecka-Janki (PL); LEDAKOWICZ STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób oczyszczania wody i ścieków zawierających związki
organiczne trudno biodegradowalne oraz bakterie metodą fotosensybilizowanego utleniania
(B1) (11) 238991
(41) 2020 10 05
(51) C02F 11/04 (2006.01)
C05F 3/06 (2006.01)
A01C 3/02 (2006.01)
C05F 17/40 (2020.01)
(21) 429446 (22)
2019 03 29
(72) MYCZKO ANDRZEJ, Poznań (PL); SAWIŃSKI ROBERT,
Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Zbiornik fermentacyjny do utylizacji płynnej biomasy, korzystnie z dodatkiem cząstek stałych, zwłaszcza gnojowicy na drodze
fermentacji metanowej
(B1) (11) 238982
(41) 2019 06 03
(51) C04B 14/04 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
(21) 423585 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB
BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA HALINA, Radziejów (PL); BABIAK
MICHAŁ, Swarzędz (PL)
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(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Beton hydrofobizowany

(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Pochodna 3-arylochromen-2-onu oraz sposób wytwarzania
pochodnej 3-arylochromen-2-onu

(B1) (11) 238983
(41) 2019 06 03
(51) C04B 14/04 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
(21) 423586 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB
BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); TARCZYŃSKA BEATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA HALINA, Radziejów (PL); BABIAK
MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób hydrofobizacji betonów

(B1) (11) 239010
(41) 2020 07 27
(51) C07F 1/08 (2006.01)
C07C 257/00 (2006.01)
C23C 16/18 (2006.01)
(21) 428602 (22)
2019 01 16
(72) SZYMAŃSKA IWONA BARBARA, Toruń (PL); MADAJSKA
KATARZYNA, Kołodziejewo (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Związki miedzi(II) z karboksylanami i z amidyną o perfluorowanych łańcuchach oraz sposób ich wytwarzania

(B1) (11) 238984
(41) 2019 06 03
(51) C04B 28/02 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
(21) 423587 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB
BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA HALINA, Radziejów (PL); BABIAK
MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Beton hydrofobizowany
(B1) (11) 238985
(41) 2019 06 03
(51) C04B 28/02 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
(21) 423588 (22)
2017 11 27
(72) KOSNO JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); TWARDOCHLEB
BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); TARCZYŃSKA BEATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA HALINA, Radziejów (PL); BABIAK
MICHAŁ, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób hydrofobizacji betonów
(B1) (11) 238986
(41) 2020 01 02
(51) C07D 249/08 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 426060 (22)
2018 06 25
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); CZURYSZKIEWICZ DARIA,
Głuszyna (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe ciecze jonowe z anionem L-mleczanowym i kationem
N-alkilotebukonazoliowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako związki o działaniu hamującym rozwój grzybni
(B1) (11) 238976
(41) 2020 06 01
(51) C07D 311/08 (2006.01)
(21) 427870 (22)
2018 11 26
(72) KOWALEWSKA MONIKA, Szczecin (PL); KRAWCZYK MARIA,
Warszawa (PL)

(B1) (11) 238965
(41) 2019 01 02
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/14 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 421981 (22)
2017 06 22
(72) KŁOBUCKI MAREK, Lubin (PL); GRUDNIEWSKA ALEKSANDRA,
Wrocław (PL); KOCBACH BARTOSZ, Wrocław (PL); MACIEJEWSKA
GABRIELA, Wrocław (PL); UGORSKI MACIEJ, Wrocław (PL);
WAWRZEŃCZYK CZESŁAW, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania 2-lizofosfatydylocholiny zawierającej
ibuprofen w pozycji sn-1
(B1) (11) 238966
(41) 2019 01 02
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 421982 (22)
2017 06 22
(72) KŁOBUCKI MAREK, Lubin (PL); GRUDNIEWSKA ALEKSANDRA,
Wrocław (PL); KOCBACH BARTOSZ, Wrocław (PL); MACIEJEWSKA
GABRIELA, Wrocław (PL); UGORSKI MACIEJ, Wrocław (PL);
WAWRZEŃCZYK CZESŁAW, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1,2-di-[2’-(4’’-izobutylofenylo)]propanoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny
(B1) (11) 238967
(41) 2019 01 02
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 421985 (22)
2017 06 22
(72) KŁOBUCKI MAREK, Lubin (PL); GRUDNIEWSKA ALEKSANDRA,
Wrocław (PL); KOCBACH BARTOSZ, Wrocław (PL); MACIEJEWSKA
GABRIELA, Wrocław (PL); UGORSKI MACIEJ, Wrocław (PL);
WAWRZEŃCZYK CZESŁAW, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania fosfatydylocholiny zawierającej ibuprofen w pozycji sn-2 oraz resztę kwasu tłuszczowego w pozycji sn-1
(B1) (11) 238968
(41) 2020 03 23
(51) C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426977 (22)
2018 09 10
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL);
POPŁOŃSKI JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 2’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawan-4-ol i sposób
wytwarzania 2’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawan-4-olu
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(B1) (11) 238969
(41) 2020 03 23
(51) C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 426979 (22)
2018 09 10
(72) DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW
EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawan-4-ol i sposób
wytwarzania 3’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawan-4-olu
(B1) (11) 238972
(41) 2021 03 22
(51) C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 431179 (22)
2019 09 16
(72) KRAWCZYK-ŁEBEK AGNIESZKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWASUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 6,8-Dichloro-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i sposób wytwarzania 6,8-dichloro-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)flawonu
(B1) (11) 238971
(41) 2021 03 22
(51) C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 431177 (22)
2019 09 16
(72) KRAWCZYK-ŁEBEK AGNIESZKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWASUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL);
JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 6-Chloro-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-flawon i sposób wytwarzania 6-chloro-4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)flawonu
(B1) (11) 238973
(41) 2021 03 22
(51) C07J 1/00 (2006.01)
C07J 73/00 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
(21) 431196 (22)
2019 09 18
(72) ŚWIZDOR ALINA, Wrocław (PL); ŁYCZKO PAULINA,
Stronie Śląskie (PL); PANEK ANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 12β-hydroksyoksandrolonu
(B1) (11) 238941
(41) 2019 10 07
(51) C07K 5/09 (2006.01)
C07K 7/04 (2006.01)
C07K 14/435 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
(21) 425131 (22)
2018 04 04
(72) CZUPRYN ARTUR, Warszawa (PL); MUCHA PIOTR, Tczew (PL);
SKOWRON PIOTR, Gdańsk (PL); MAZURYK JAROSŁAW, Góra (PL);
WIŚNIEWSKA MARTA, Warszawa (PL); KOZIŃSKI KAMIL,
Warszawa (PL); BERESEWICZ MAŁGORZATA, Warszawa (PL);
KRUPSKA OLGA, Lublin (PL); ZAŁUSKA IZABELA, Elbląg (PL);
PALCZEWSKA-GROVES MAŁGORZATA, Gdańsk (PL); ŻYLICZSTACHULA AGNIESZKA, Gdańsk (PL); ŻEBROWSKA JOANNA,
Rumia (PL); PIOTROWSKI ARKADIUSZ, Różyny (PL); PIKUŁA
MICHAŁ, Gdańsk (PL); SACHADYN PAWEŁ, Gdynia (PL); JANUS
ŁUKASZ, Poznań (PL); RODZIEWICZ-MOTOWIDŁO SYLWIA,
Rotmanka (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL); POLITECHNIKA
GDAŃSKA, Gdańsk (PL); GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
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Gdańsk (PL); INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M.
NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL); SKOWRON
PIOTR, Gdańsk (PL); JANUS ŁUKASZ, Poznań (PL); PRO SCIENCE
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(54) Związki chemiczne o działaniu przeciwuszkodzeniowym i/lub
neuroprotekcyjnym
(B1) (11) 238942
(41) 2019 06 03
(51) C08F 234/00 (2006.01)
C08F 2/58 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
G01N 27/26 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
(21) 423557 (22)
2017 11 24
(72) GARCIA-CRUZ ALVARO, Warszawa (PL); PIETRZYK-LE
AGNIESZKA, Warszawa (PL); BARTOŁD KATARZYNA,
Maków Mazowiecki (PL); PASIERBIEWICZ KAROLINA,
Opole Lubelskie (PL); MAJEWSKA MARTA, Warszawa (PL);
BOROWICZ PAWEŁ, Warszawa (PL); SPÓLNIK GRZEGORZ,
Warszawa (PL); SHARMA PIYUSH S., Warszawa (PL); CIEPLAK
MACIEJ, Warszawa (PL); NIKIFOROW KONSTIANTYN,
Piaseczno (PL); NOWORYTA KRZYSZTOF, Warszawa (PL); PIĘTA
PIOTR, Warszawa (PL); DANIKIEWICZ WITOLD, Warszawa (PL);
LISOWSKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna (PL); D’SOUZA FRANCIS,
Flower Mound (US); KUTNER WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Syntetyczny polimer nukleotydowy z warstwą rozpoznającą,
jego wytwarzanie i zastosowanie do selektywnego oznaczania rakotwórczej heterocyklicznej aminy aromatycznej za pomocą czujnika
chemicznego
(B1) (11) 239015
(41) 2019 04 08
(51) C08J 11/10 (2006.01)
C08J 11/24 (2006.01)
(21) 423092 (22)
2017 10 06
(72) DATTA JANUSZ, Gdynia (PL); WŁOCH MARCIN,
Gdańsk (PL); BŁAŻEK KAMILA, Gdańsk (PL); GŁOWIŃSKA EWA,
Zalesie (PL); JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKA PATRYCJA,
Bobrowniki (PL); KASPRZYK PAULINA, Rusinowo (PL); PARCHETA
PAULINA, Słupie (PL); HAPONIUK JÓZEF TADEUSZ, Gdańsk (PL);
BUKOWSKI RADOSŁAW, Chełmno (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób dekompozycji termochemicznej poliamidów
(B1) (11) 238946
(41) 2020 06 29
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08L 51/06 (2006.01)
C08K 13/08 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
(21) 428272 (22)
2018 12 19
(72) KOROL JERZY, Mysłowice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL); EKOFOL
BUGAJ SPÓŁKA JAWNA, Bieruń (PL); ERG BIERUŃ-FOLIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bieruń (PL)
(54) Kompozyt polimerowy z odpadów linii do recyklingu folii rolniczych
(B1) (11) 238970
(41) 2021 02 22
(51) C12P 17/04 (2006.01)
C12R 1/15 (2006.01)
(21) 430872 (22)
2019 08 14
(72) PANNEK JAKUB, Wrocław (PL); HERNIK DAWID, Lubliniec (PL);
GACH JOANNA, Bystrzyca Kłodzka (PL); SZCZEPAŃSKA EWA,
Trzebnica (PL); BORATYŃSKI FILIP, Wrocław (PL); OLEJNICZAK
TERESA, Wrocław (PL)
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(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania (+)-izomeru-(3R)-3-n-butyloftalidu
(B1) (11) 238964
(41) 2020 08 10
(51) C12P 17/06 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C07D 311/30 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 428753 (22)
2019 01 31
(72) ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL);
JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 4’-hydroksy-5,7-dimetoksyflawonu
(B1) (11) 239005
(41) 2019 07 29
(51) C25D 3/12 (2006.01)
C23C 18/32 (2006.01)
(21) 427186 (22)
2018 09 26
(72) CIEPACZ IRENEUSZ, Wrocław (PL); MIRSKI ZBIGNIEW,
Wrocław (PL); WOJDAT TOMASZ, Bogdaszowice (PL);
CHĘCMANOWSKI JACEK GRZEGORZ, Brzeg (PL); PORAŻKA
ŁUKASZ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kąpiel do galwanicznego osadzania powłoki stopowej Ni-P oraz
sposób otrzymywania powłok stopowych Ni-P na trudno spajalnych
podłożach przewodzących
(B1) (11) 239004
(41) 2019 07 29
(51) C25D 3/56 (2006.01)
C25D 3/06 (2006.01)
C25D 3/38 (2006.01)
C23C 22/52 (2006.01)
C22C 9/00 (2006.01)
C25D 7/00 (2006.01)
(21) 427185 (22)
2018 09 26
(72) CIEPACZ IRENEUSZ, Wrocław (PL); MIRSKI ZBIGNIEW,
Wrocław (PL); WOJDAT TOMASZ, Bogdaszowice (PL);
CHĘCMANOWSKI JACEK GRZEGORZ, Brzeg (PL); GRANAT
KAZIMIERZ, Oborniki Śląskie (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kąpiel do galwanicznego osadzania powłoki stopowej Cu-Cr
oraz sposób otrzymywania powłok stopowych Cu-Cr na trudno
spajalnych podłożach przewodzących
(B1) (11) 239008
(41) 2019 09 23
(51) D01F 1/02 (2006.01)
D01F 1/10 (2006.01)
D01F 2/00 (2006.01)
(21) 424851 (22)
2018 03 13
(72) SKWIERCZYŃSKA MAŁGORZATA, Poznań (PL); SZCZESZAK
AGATA, Poznań (PL); RUNOWSKI MARCIN, Jerzykowo (PL);
KULPIŃSKI PIOTR, Łódź (PL); LIS STEFAN, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Modyfikowane włókna celulozowe typu lyocell o właściwościach magnetycznych i luminescencyjnych
(B1) (11) 239012
(41) 2018 04 23
(51) D06M 10/00 (2006.01)
D04H 1/56 (2006.01)
(21) 419148 (22)
2016 10 18
(72) KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL); CHRZANOWSKI MICHAŁ,
Łódź (PL); WALCZAK JOANNA, Łódź (PL); DOBRZYŃSKI PIOTR,
Zabrze (PL); KASPERCZYK JANUSZ, Katowice (PL); KOWALCZUK
MAREK, Zabrze (PL); PASTUSIAK MAŁGORZATA, Zabrze (PL);
SMOLA-DMOCHOWSKA ANNA, Bytom (PL); SOBOTA MICHAŁ,
Częstochowa (PL)

Nr 30/2021

(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); CENTRUM MATERIAŁÓW
POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Zabrze (PL)
(54) Włóknina z jednokierunkowym efektem pamięci kształtu
(B1) (11) 238980
(41) 2018 04 23
(51) D06P 1/00 (2006.01)
D21H 21/40 (2006.01)
(21) 419132 (22)
2016 10 17
(72) KOZICKI MAREK, Łódź (PL); SĄSIADEK ELŻBIETA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób oznaczania oryginalności wyrobów papierowych
(B1) (11) 238981
(41) 2018 04 23
(51) D06P 1/00 (2006.01)
D21H 21/40 (2006.01)
(21) 419133 (22)
2016 10 17
(72) KOZICKI MAREK, Łódź (PL); SĄSIADEK ELŻBIETA, Łódź (PL);
KARBOWNIK IWONA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób oznaczania oryginalności wyrobów włókienniczych
i papierowych
(B1) (11) 239013
(41) 2019 08 12
(51) D21F 5/00 (2006.01)
D21H 27/00 (2006.01)
(21) 424518 (22)
2018 02 06
(72) SZEWCZYK WŁODZIMIERZ, Łódź (PL); GŁĘBOWSKI MICHAŁ,
Łódź (PL); RECZULSKI MARIUSZ, Lubianków (PL); SZADKOWSKI
ADRIAN, Gorzów Wielkopolski (PL); BRODNICKI KRZYSZTOF,
Witnica (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); LASZKO MIROSŁAW,
Witnica (PL)
(54) Sposób zmniejszania gęstości papieru w trakcie jego wytwarzania w maszynie papierniczej
(B1) (11) 238995
(41) 2020 03 09
(51) F16H 19/06 (2006.01)
F16H 15/16 (2006.01)
F16H 15/40 (2006.01)
F16H 33/06 (2006.01)
F16H 37/12 (2006.01)
B25J 7/00 (2006.01)
(21) 426955 (22)
2018 09 07
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW,
Koszalin (PL); MAJEWSKI MACIEJ, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Moduł mikronapędu do mikrourządzeń o niewielkich wymiarach
(B1) (11) 238952
(41) 2021 06 14
(51) F27D 11/02 (2006.01)
F27B 5/04 (2006.01)
F27B 17/02 (2006.01)
(21) 436542 (22)
2020 12 30
(72) GOLEWSKI PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); WIT-RUSIECKI ALBIN
MICHAŁ, Krasienin Kolonia (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); WIT-RUSIECKI ALBIN
MICHAŁ, Krasienin Kolonia (PL)
(54) Komora pieca
(B1) (11) 239002
(41) 2016 10 10
(51) G01L 5/13 (2006.01)
B62C 5/00 (2006.01)
(21) 411873 (22)
2015 04 02
(72) OGIŃSKI MICHAŁ, Góra Kalwaria (PL); ROKOSZ TOMASZ,
Janki (PL); SAŁEK PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru obciążenia

Nr 30/2021
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(B1) (11) 238993
(41) 2020 05 18
(51) G01M 1/14 (2006.01)
G01M 13/00 (2019.01)
(21) 427739 (22)
2018 11 13
(72) MIKUŁA JAROSŁAW, Gliwice (PL); KUCZAJ MARIUSZ,
Gliwice (PL); FILIPOWICZ KRZYSZTOF, Wojkowice (PL); MIKUŁA
STANISŁAW, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do oceny trwałości połączeń tarciowych, zwłaszcza
przenoszących obiegowe siły wzdłużne
(B1) (11) 239011
(41) 2020 12 14
(51) G01N 3/30 (2006.01)
(21) 430112 (22)
2019 05 31
(72) WYSOCKI GRZEGORZ, Tabor (PL); KONOWROCKI ROBERT,
Otwock (PL)
(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do badania tłumienia obciążeń udarowych przekładek podszynowych
(B1) (11) 238954
(41) 2021 08 16
(51) G01N 27/02 (2006.01)
G01R 27/04 (2006.01)
(21) 437102 (22)
2021 02 24
(72) RYMARCZYK TOMASZ, Lublin (PL); ADAMKIEWICZ
PRZEMYSŁAW, Włodawa (PL); OLESZEK MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(54) Wielokanałowa karta pomiarowa do pomiaru wartości impedancji w systemie pomiaru zawilgocenia murów
(B1) (11) 239017
(41) 2021 04 06
(51) G01N 29/14 (2006.01)
G01N 33/2045 (2019.01)
(21) 431331 (22)
2019 10 01
(72) EMILIANOWICZ KRZYSZTOF, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru i lokalizacji źródeł korozji obiektów
(B1) (11) 239007
(41) 2018 04 09
(51) G01N 33/493 (2006.01)
G01N 21/49 (2006.01)
(21) 418941 (22)
2016 09 30
(72) WASILEWSKA ANNA, Białystok (PL); POROWSKI TADEUSZ,
Białystok (PL); SZYMAŃSKI KRZYSZTOF, Białystok (PL); ŁABIENIEC
ŁUKASZ, Nowy Dwór (PL); ANDREJCZUK ANDRZEJ, Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL);
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Układ do badania stopnia zmętnienia płynów w warunkach
dynamicznych oraz sposób badania stopnia zmętnienia płynów
w warunkach dynamicznych
(B1) (11) 238992
(41) 2019 08 26
(51) H01B 1/04 (2006.01)
B32B 5/00 (2006.01)
(21) 424593 (22)
2018 02 14
(72) MATUSZCZAK-KLIKUSZOWIAN ALEKSANDRA, Tychy (PL);
JARZĘBSKI ANDRZEJ, Zabrze (PL); SZYMAŃSKA KATARZYNA,
Rudniki (PL); DZIDO GRZEGORZ, Gliwice (PL); PUDŁO WOJCIECH,
Chorzów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania monolitów węglowo-krzemionkowych
(B1) (11) 239001
(41) 2020 06 29
(51) H01G 9/022 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
H01G 9/145 (2006.01)
H01G 11/54 (2013.01)
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H01G 11/62 (2013.01)
H01M 10/0567 (2010.01)
H01M 10/058 (2010.01)
(21) 428353 (22)
2018 12 27
(72) FRĄCKOWIAK ELŻBIETA, Poznań (PL); FIC KRZYSZTOF,
Poznań (PL); PIWEK JUSTYNA, Żary (PL); PŁATEK ANETTA,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny
(B1) (11) 238999
(41) 2020 04 06
(51) H01G 11/54 (2013.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
(21) 427166 (22)
2018 09 24
(72) LOTA GRZEGORZ, Poznań (PL); GRAŚ MAŁGORZATA,
Kórnik (PL); GABRYELCZYK AGNIESZKA, Wronki (PL); PERNAK
JULIUSZ, Poznań (PL); TURGUŁA ANNA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny
(B1) (11) 239000
(41) 2020 04 06
(51) H01G 11/54 (2013.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
(21) 427167 (22)
2018 09 24
(72) LOTA GRZEGORZ, Poznań (PL); KOLANOWSKI ŁUKASZ,
Poznań (PL); WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW, Koziegłowy (PL); GRAŚ
MAŁGORZATA, Kórnik (PL); KRAWCZYK PIOTR, Palędzie (PL);
GURZĘDA BARTOSZ, Czarnków (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób modyfikacji materiału elektrodowego kondensatora
elektrochemicznego oraz kondensator elektrochemiczny z modyfikowanym materiałem elektrodowym
(B1) (11) 238953
(41) 2021 07 19
(51) H01H 1/50 (2006.01)
(21) 436804 (22)
2021 01 29
(72) WĘGIEREK PAWEŁ, Lublin (PL); KOZAK CZESŁAW, Lublin (PL);
PAWŁOT MIROSŁAW, Snopków (PL); LECH MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób eliminacji odskoków styków w łącznikach
elektroenergetycznych z napędem mechanicznym
(B1) (11) 238955
(41) 2021 08 23
(51) H01L 23/522 (2006.01)
(62) 430782
(21) 437461 (22)
2019 07 30
(72) GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(54) Przestrzenny układ scalony
(B1) (11) 238956
(41) 2021 08 23
(51) H04L 9/32 (2006.01)
G06F 21/44 (2013.01)
(62) 430471
(21) 438242 (22)
2019 07 02
(72) GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) GOŁOFIT KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(54) Sposób sprawdzania elektronicznej pieczęci
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INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01C 3/02 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A23J 1/04 (2006.01)
A23J 3/06 (2006.01)
A23J 3/34 (2006.01)
A23J 1/06 (2006.01)
A23L 17/20 (2016.01)
A23L 3/34 (2006.01)
A23L 33/175 (2016.01)
A23L 33/175 (2016.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A45D 19/02 (2006.01)
A61B 5/055 (2006.01)
A61B 5/055 (2006.01)
A61F 2/30 (2006.01)
A61F 2/44 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A61F 13/02 (2006.01)
A61K 35/60 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A61K 47/14 (2017.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 31/7076 (2006.01)
A61K 31/315 (2006.01)
A61L 15/20 (2006.01)
A61L 15/28 (2006.01)
A61L 15/58 (2006.01)
A61L 15/60 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/24 (2007.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/24 (2007.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/24 (2007.01)
A63B 31/02 (2006.01)
A63B 31/00 (2006.01)
B01D 27/08 (2006.01)
B01J 2/06 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
B05B 1/00 (2006.01)
B05C 17/005 (2006.01)
B08B 1/04 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
B21B 19/02 (2006.01)
B23B 27/00 (2006.01)
B23D 79/00 (2006.01)
B23K 11/14 (2006.01)
B23K 101/16 (2006.01)

238991*
238986*
238986*
239009
239009*
239009*
238943
239009*
238943*
238958
238959
238961*
239020
239016
238960
238994
238994*
238961
238961*
238962*
239009*
239019
239019*
239019*
239019*
239019*
238962
238962*
238962*
238962*
238965*
238966*
238967*
238941*
238947
238947*
238948
238948*
238949
238949*
238950
238950*
238978
238977
238979*
239020*
239020*
238951
238947*
238948*
238949*
239014*
239006
239006*
238944
238944*
238988
238988*

B23K 26/00 (2014.01)
B23K 37/00 (2006.01)
B23P 23/04 (2006.01)
B24B 21/02 (2006.01)
B24B 21/02 (2006.01)
B24B 21/02 (2006.01)
B24D 13/10 (2006.01)
B25J 7/00 (2006.01)
B27N 3/06 (2006.01)
B28B 11/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
B29B 7/94 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29C 48/03 (2019.01)
B29C 64/135 (2017.01)
B29C 64/241 (2017.01)
B29C 64/20 (2017.01)
B32B 21/02 (2006.01)
B32B 5/12 (2006.01)
B32B 5/00 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
B60P 1/64 (2006.01)
B62C 5/00 (2006.01)
B65D 83/28 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C01B 19/04 (2006.01)
C01F 11/02 (2006.01)
C01G 31/02 (2006.01)
C01G 15/00 (2006.01)
C01G 39/06 (2006.01)
C01G 53/04 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C04B 16/08 (2006.01)
C04B 14/04 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
C04B 14/04 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
C04B 24/12 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 111/27 (2006.01)
C05F 3/06 (2006.01)
C05F 17/40 (2020.01)
C07C 257/00 (2006.01)
C07C 67/14 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07D 249/08 (2006.01)

238987
238990
238987*
238996
238997
238998
238951*
238995*
238989
239018
238945
239014
239014*
239018*
238945*
238974
238974*
238974*
238989*
238989*
238992*
238957
238957*
239002*
239020*
239003
238963*
238963*
239003*
238975*
238975
238975*
238963
238963*
238979
238991
239018*
238982
238982*
238982*
238983
238983*
238983*
238984
238984*
238984*
238984*
238985
238985*
238985*
238985*
238991*
238991*
239010*
238965*
238966*
238967*
238986

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

Nr 30/2021

1

2

C07D 311/08 (2006.01)
C07D 311/30 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
C07J 73/00 (2006.01)
C07K 5/09 (2006.01)
C07K 7/04 (2006.01)
C07K 14/435 (2006.01)
C08F 234/00 (2006.01)
C08F 2/58 (2006.01)
C08J 11/06 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08J 11/10 (2006.01)
C08J 11/24 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08K 13/08 (2006.01)
C08K 13/08 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 51/06 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 51/06 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 33/06 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
C12R 1/15 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C22C 9/00 (2006.01)
C23C 16/18 (2006.01)
C23C 18/32 (2006.01)
C23C 22/52 (2006.01)
C25D 3/12 (2006.01)
C25D 3/56 (2006.01)
C25D 3/06 (2006.01)
C25D 3/38 (2006.01)
C25D 7/00 (2006.01)
D01F 1/02 (2006.01)
D01F 1/10 (2006.01)
D01F 2/00 (2006.01)

238976
238964*
239010
238965
238966
238967
238968
238969
238972
238971
238973
238973*
238941
238941*
238941*
238942
238942*
238945*
238945*
239015
239015*
238946*
238945*
238946*
238945*
238945*
238946
238946*
238968*
238969*
238972*
238971*
238973*
238970
238964
238964*
238968*
238969*
238972*
238971*
238973*
238970*
238964*
239004*
239010*
239005*
239004*
239005
239004
239004*
239004*
239004*
239008
239008*
239008*

1

2

D04H 1/56 (2006.01) 239012*
D06M 10/00 (2006.01) 239012
D06P 1/00 (2006.01)
238980
D06P 1/00 (2006.01)
238981
D21F 5/00 (2006.01)
239013
D21H 21/40 (2006.01) 238980*
D21H 21/40 (2006.01) 238981*
D21H 27/00 (2006.01) 239013*
E04B 1/76 (2006.01)
239018*
E04C 2/10 (2006.01)
238989*
E04C 1/41 (2006.01)
239018*
F01M 11/03 (2006.01) 238978*
F16F 7/00 (2006.01)
238944*
F16H 19/06 (2006.01) 238995
F16H 15/16 (2006.01) 238995*
F16H 15/40 (2006.01) 238995*
F16H 33/06 (2006.01) 238995*
F16H 37/12 (2006.01) 238995*
F27B 5/04 (2006.01)
238952*
F27B 17/02 (2006.01) 238952*
F27D 11/02 (2006.01) 238952
G01L 5/13 (2006.01)
239002
G01M 1/14 (2006.01)
238993
G01M 13/00 (2019.01) 238993*
G01N 1/20 (2006.01)
238951*
G01N 33/02 (2006.01) 238942*
G01N 27/26 (2006.01) 238942*
G01N 27/02 (2006.01) 238942*
G01N 3/30 (2006.01)
239011
G01N 27/02 (2006.01) 238954
G01N 29/14 (2006.01) 239017
G01N 33/2045 (2019.01) 239017*
G01N 33/493 (2006.01) 239007
G01N 21/49 (2006.01) 239007*
G01R 33/60 (2006.01) 238960*
G01R 27/04 (2006.01) 238954*
G06F 21/44 (2013.01) 238956*
H01B 1/04 (2006.01)
238992
H01G 9/022 (2006.01) 239001
H01G 9/035 (2006.01) 239001*
H01G 9/145 (2006.01) 239001*
H01G 11/54 (2013.01) 239001*
H01G 11/62 (2013.01) 239001*
H01G 11/54 (2013.01) 238999
H01G 9/022 (2006.01) 238999*
H01G 9/035 (2006.01) 238999*
H01G 11/54 (2013.01) 239000
H01G 9/022 (2006.01) 239000*
H01G 9/035 (2006.01) 239000*
H01H 1/50 (2006.01)
238953
H01L 31/042 (2014.01) 239003*
H01L 23/522 (2006.01) 238955
H01M 10/0567 (2010.01) 239001*
H01M 10/058 (2010.01) 239001*
H04L 9/32 (2006.01)
238956

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

238941 C07K 5/09 (2006.01)
238942 C08F 234/00 (2006.01)
238943 A23J 1/06 (2006.01)

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

238944 B23B 27/00 (2006.01)
238945 B29B 17/00 (2006.01)
238946 C08L 23/06 (2006.01)

Nr 30/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1

2

1

2

238947
238948
238949
238950
238951
238952
238953
238954
238955
238956
238957
238958
238959
238960
238961
238962
238963
238964
238965
238966
238967
238968
238969
238970
238971
238972
238973
238974
238975
238976
238977
238978
238979
238980
238981
238982
238983

A62D 3/33 (2007.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A63B 31/02 (2006.01)
B08B 1/04 (2006.01)
F27D 11/02 (2006.01)
H01H 1/50 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
H01L 23/522 (2006.01)
H04L 9/32 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
A23L 33/175 (2016.01)
A23L 33/175 (2016.01)
A61B 5/055 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61L 15/20 (2006.01)
C01G 39/06 (2006.01)
C12P 17/06 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
B29C 64/135 (2017.01)
C01G 31/02 (2006.01)
C07D 311/08 (2006.01)
B01J 2/06 (2006.01)
B01D 27/08 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
D06P 1/00 (2006.01)
D06P 1/00 (2006.01)
C04B 14/04 (2006.01)
C04B 14/04 (2006.01)

238984
238985
238986
238987
238988
238989
238990
238991
238992
238993
238994
238995
238996
238997
238998
238999
239000
239001
239002
239003
239004
239005
239006
239007
239008
239009
239010
239011
239012
239013
239014
239015
239016
239017
239018
239019
239020

C04B 28/02 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
C07D 249/08 (2006.01)
B23K 26/00 (2014.01)
B23K 11/14 (2006.01)
B27N 3/06 (2006.01)
B23K 37/00 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
H01B 1/04 (2006.01)
G01M 1/14 (2006.01)
A61F 2/30 (2006.01)
F16H 19/06 (2006.01)
B24B 21/02 (2006.01)
B24B 21/02 (2006.01)
B24B 21/02 (2006.01)
H01G 11/54 (2013.01)
H01G 11/54 (2013.01)
H01G 9/022 (2006.01)
G01L 5/13 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C25D 3/56 (2006.01)
C25D 3/12 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
G01N 33/493 (2006.01)
D01F 1/02 (2006.01)
A23J 1/04 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
G01N 3/30 (2006.01)
D06M 10/00 (2006.01)
D21F 5/00 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
C08J 11/10 (2006.01)
A61B 5/055 (2006.01)
G01N 29/14 (2006.01)
B28B 11/00 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A45D 19/02 (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) 390858
(A1) (21) 403521
(A1) (21) 408259
(A1) (21) 411413
(A1) (21) 411701
(A1) (21) 412034
(A1) (21) 413274
(A1) (21) 413531
(A1) (21) 413537
(A1) (21) 413543
(A1) (21) 415171
(A1) (21) 415910
u)
(A1) (21) 416091
(A1) (21) 416277
(A1) (21) 416447
(A1) (21) 416654
u)
(A1) (21) 416757
(A1) (21) 416974
(A1) (21) 417040

21/2011
21/2013
24/2015
18/2016
20/2016
22/2016
03/2017
04/2017
04/2017
04/2017
13/2017
16/2017
17/2017
18/2017
19/2017
21/2017
21/2017
23/2017
23/2017

(A1) (21) 417763
(A1) (21) 418023
(A1) (21) 418717
(A1) (21) 420818
(A1) (21) 421753
(A1) (21) 422109
(A1) (21) 423012
(A1) (21) 423022
(A1) (21) 423045
(A1) (21) 423523
(A1) (21) 423947
(A1) (21) 424189
(A1) (21) 424339
(A1) (21) 424486
(A1) (21) 424806
(A1) (21) 425123
(A1) (21) 425196
(A1) (21) 425374
(A1) (21) 425911

01/2018
03/2018
07/2018
20/2018
25/2018
02/2019
08/2019
16/2018
08/2019
12/2019
14/2019
15/2019
16/2019
17/2019
19/2019
21/2019
22/2019
23/2019
26/2019

(A1) (21) 425934
(A1) (21) 426205
(A1) (21) 426215
(A1) (21) 426803
(A1) (21) 427038
(A1) (21) 427997
(A1) (21) 427998
(A1) (21) 428095
(A1) (21) 428784

13
26/2019
02/2020
02/2020
06/2020
07/2020
12/2020
12/2020
16/2020
17/2020

(A1) (21) 429316
20/2020
u)
(A1) (21) 429412
02/2020
(A1) (21) 429523
20/2019
(A1) (21) 429524
20/2019
(A1) (21) 429648
22/2020
(A1) (21) 430668
02/2021
(A1) (21) 431410 (62) 421140
05/2020

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 394193
(A1) (21) 404689
(A1) (21) 406541
(A1) (21) 413460
(A1) (21) 413461
(A1) (21) 413462
(A1) (21) 416844
(A1) (21) 416940

15/2011
02/2015
13/2015
04/2017
04/2017
04/2017
22/2017
22/2017

(A1) (21) 420381
(A1) (21) 422547
(A1) (21) 422548
u)
(A1) (21) 425037
(A1) (21) 426348
(A1) (21) 426787
u)
(A1) (21) 427091
(A1) (21) 430126

12/2018
02/2018
02/2018
21/2019
03/2020
06/2020
07/2020
02/2021

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji
uprzednio ogłoszonej.
(B1) (11) 228891
05/2018
2018 08 06
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 04.12.20217 r. o udzieleniu
patentu
(B1) (11) 228892 05/2018
2018 08 06
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 04.12.20217 r. o udzieleniu
patentu
(B1) (11) 228893 05/2018
2018 08 06
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 04.12.20217 r. o udzieleniu
patentu
(B1) (11) 228894 05/2018
2018 08 06
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 04.12.20217 r. o udzieleniu
patentu
(B1) (11) 228895 05/2018 2018 08 06
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 04.12.20217 r. o udzieleniu
patentu
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PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

16 06 2021
28 10 2020
07 04 2021
31 03 2021
15 11 2017
07 04 2021
21 04 2021
31 03 2021
14 04 2021
14 04 2021
26 05 2021
09 12 2020
02 06 2021
31 03 2021
28 10 2020
06 01 2021
23 06 2021
28 04 2021
28 04 2021
13 01 2021
09 12 2020
31 03 2021
28 04 2021
09 12 2020
20 01 2021
03 03 2021
14 04 2021
14 04 2021
02 06 2021
21 04 2021
17 02 2021
17 03 2021
19 05 2021
07 04 2021
21 04 2021
14 04 2021
24 03 2021
17 02 2021
31 03 2021
12 05 2021
14 04 2021
28 04 2021
20 01 2021
13 09 2017
25 11 2020
21 04 2021
14 04 2021
21 04 2021
28 04 2021
31 03 2021
07 04 2021
07 04 2021
07 04 2021
14 04 2021

2021/24
2020/44
2021/14
2021/13
2017/46
2021/14
2021/16
2021/13
2021/15
2021/15
2021/21
2020/50
2021/22
2021/13
2020/44
2021/01
2021/25
2021/17
2021/17
2021/02
2020/50
2021/13
2021/17
2020/50
2021/03
2021/09
2021/15
2021/15
2021/22
2021/16
2021/07
2021/11
2021/20
2021/14
2021/16
2021/15
2021/12
2021/07
2021/13
2021/19
2021/15
2021/17
2021/03
2017/37
2020/48
2021/16
2021/15
2021/16
2021/17
2021/13
2021/14
2021/14
2021/14
2021/15

EP 1720310 B1
EP 1844189 B1
EP 2212983 B1
EP 2217897 B1
EP 2303330 B1
EP 2349082 B1
EP 2363962 B1
EP 2398409 B1
EP 2478907 B1
EP 2489295 B1
EP 2490337 B1
EP 2493806 B1
EP 2560604 B1
EP 2603368 B1
EP 2603791 B1
EP 2605988 B1
EP 2613535 B1
EP 2632588 B1
EP 2633903 B1
EP 2643653 B1
EP 2669651 B1
EP 2677751 B1
EP 2689041 B1
EP 2690676 B1
EP 2710033 B1
EP 2714334 B1
EP 2721778 B1
EP 2722168 B1
EP 2734313 B1
EP 2744645 B1
EP 2756883 B1
EP 2762666 B1
EP 2793012 B1
EP 2794773 B1
EP 2798960 B1
EP 2800615 B1
EP 2800946 B1
EP 2819666 B1
EP 2845943 B1
EP 2849888 B1
EP 2856050 B1
EP 2861241 B1
EP 2861246 B1
EP 2867012 B1
EP 2892524 B1
EP 2911830 B1
EP 2928898 B1
EP 2941519 B1
EP 2952125 B1
EP 2953819 B1
EP 2956071 B1
EP 2956994 B1
EP 2964334 B1
EP 2976106 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)

14 04 2021
31 03 2021
17 03 2021
28 04 2021
02 12 2020
24 02 2021
07 04 2021
23 12 2020
07 04 2021
14 04 2021
09 06 2021
31 03 2021
14 04 2021
21 04 2021
04 11 2020
31 03 2021
21 04 2021
07 04 2021
31 03 2021
07 04 2021
24 02 2021
31 03 2021
10 03 2021
17 03 2021
21 04 2021
21 04 2021
24 02 2021
17 03 2021
07 04 2021
23 06 2021
17 02 2021
05 05 2021
21 04 2021
16 06 2021
07 04 2021
14 04 2021
14 04 2021
09 06 2021
12 05 2021
07 04 2021
31 03 2021
18 11 2020
12 05 2021
17 03 2021
07 04 2021
14 04 2021
14 04 2021
16 06 2021
24 03 2021
13 01 2021
05 05 2021
14 04 2021
07 04 2021
17 03 2021
21 04 2021
02 12 2020
24 03 2021
31 03 2021
17 03 2021
31 03 2021
07 04 2021
14 04 2021
07 04 2021
19 05 2021
24 03 2021
20 01 2021
17 02 2021

Nr 30/2021
2021/15
2021/13
2021/11
2021/17
2020/49
2021/08
2021/14
2020/52
2021/14
2021/15
2021/23
2021/13
2021/15
2021/16
2020/45
2021/13
2021/16
2021/14
2021/13
2021/14
2021/08
2021/13
2021/10
2021/11
2021/16
2021/16
2021/08
2021/11
2021/14
2021/25
2021/07
2021/18
2021/16
2021/24
2021/14
2021/15
2021/15
2021/23
2021/19
2021/14
2021/13
2020/47
2021/19
2021/11
2021/14
2021/15
2021/15
2021/24
2021/12
2021/02
2021/18
2021/15
2021/14
2021/11
2021/16
2020/49
2021/12
2021/13
2021/11
2021/13
2021/14
2021/15
2021/14
2021/20
2021/12
2021/03
2021/07

EP 2980513 B1
EP 2985779 B1
EP 2986280 B1
EP 2997284 B1
EP 2997500 B1
EP 3003039 B1
EP 3016519 B1
EP 3019013 B1
EP 3025069 B1
EP 3027975 B1
EP 3030520 B1
EP 3039181 B1
EP 3039777 B1
EP 3044461 B1
EP 3049073 B1
EP 3050576 B1
EP 3054749 B1
EP 3056083 B1
EP 3059698 B1
EP 3060747 B1
EP 3060908 B1
EP 3065759 B1
EP 3067219 B1
EP 3071774 B1
EP 3072456 B1
EP 3082550 B1
EP 3084095 B1
EP 3084442 B1
EP 3085216 B1
EP 3086425 B1
EP 3087127 B1
EP 3101138 B1
EP 3102313 B1
EP 3102545 B1
EP 3105882 B1
EP 3113653 B1
EP 3116655 B1
EP 3117310 B1
EP 3124092 B1
EP 3125386 B1
EP 3130415 B1
EP 3130663 B1
EP 3130974 B1
EP 3132596 B1
EP 3137497 B1
EP 3141335 B1
EP 3142947 B1
EP 3145685 B1
EP 3151832 B1
EP 3155004 B1
EP 3160231 B1
EP 3160984 B1
EP 3162268 B1
EP 3162402 B1
EP 3162999 B1
EP 3169159 B1
EP 3173390 B1
EP 3176649 B1
EP 3178094 B1
EP 3180688 B1
EP 3182003 B1
EP 3184795 B1
EP 3184930 B1
EP 3190113 B1
EP 3191085 B1
EP 3191182 B1
EP 3194882 B1

Nr 30/2021
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

10 03 2021
26 05 2021
26 05 2021
12 05 2021
14 04 2021
10 03 2021
12 05 2021
14 04 2021
09 06 2021
14 04 2021
12 05 2021
20 01 2021
17 03 2021
17 02 2021
14 04 2021
03 02 2021
14 04 2021
10 03 2021
19 05 2021
24 03 2021
31 03 2021
07 04 2021
07 04 2021
14 04 2021
24 02 2021
20 01 2021
02 06 2021
07 04 2021
24 03 2021
14 04 2021
05 05 2021
26 05 2021
28 04 2021
14 04 2021
24 03 2021
28 04 2021
21 04 2021
26 05 2021
03 03 2021
07 04 2021
26 05 2021
07 04 2021
07 04 2021
24 02 2021
14 04 2021
07 04 2021
17 03 2021
31 03 2021
16 06 2021
28 04 2021
03 02 2021
03 03 2021
12 05 2021
07 04 2021
24 03 2021
31 03 2021
30 12 2020
07 04 2021
07 04 2021
21 04 2021
31 03 2021
10 03 2021
12 05 2021
17 02 2021
07 04 2021
24 02 2021
07 04 2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2021/10
2021/21
2021/21
2021/19
2021/15
2021/10
2021/19
2021/15
2021/23
2021/15
2021/19
2021/03
2021/11
2021/07
2021/15
2021/05
2021/15
2021/10
2021/20
2021/12
2021/13
2021/14
2021/14
2021/15
2021/08
2021/03
2021/22
2021/14
2021/12
2021/15
2021/18
2021/21
2021/17
2021/15
2021/12
2021/17
2021/16
2021/21
2021/09
2021/14
2021/21
2021/14
2021/14
2021/08
2021/15
2021/14
2021/11
2021/13
2021/24
2021/17
2021/05
2021/09
2021/19
2021/14
2021/12
2021/13
2020/53
2021/14
2021/14
2021/16
2021/13
2021/10
2021/19
2021/07
2021/14
2021/08
2021/14

EP 3199184 B1
EP 3199859 B1
EP 3203150 B1
EP 3204972 B1
EP 3207592 B1
EP 3209863 B1
EP 3211163 B1
EP 3221068 B1
EP 3221774 B1
EP 3223542 B1
EP 3224018 B1
EP 3227297 B1
EP 3234161 B1
EP 3234187 B1
EP 3236881 B1
EP 3237087 B1
EP 3241026 B1
EP 3247569 B1
EP 3247893 B1
EP 3250662 B1
EP 3252412 B1
EP 3255983 B1
EP 3256252 B1
EP 3257411 B1
EP 3257699 B1
EP 3259087 B1
EP 3261644 B1
EP 3262262 B1
EP 3265689 B1
EP 3267100 B1
EP 3267981 B1
EP 3271165 B1
EP 3273810 B1
EP 3281553 B1
EP 3284146 B1
EP 3284506 B1
EP 3286061 B1
EP 3286472 B1
EP 3287773 B1
EP 3288917 B1
EP 3289009 B1
EP 3289845 B1
EP 3291873 B1
EP 3294747 B1
EP 3294929 B1
EP 3295955 B1
EP 3296312 B1
EP 3296641 B1
EP 3301696 B1
EP 3303854 B1
EP 3305035 B1
EP 3307205 B1
EP 3308995 B1
EP 3309149 B1
EP 3310346 B1
EP 3310834 B1
EP 3313370 B1
EP 3313865 B1
EP 3316856 B1
EP 3319635 B1
EP 3320912 B1
EP 3322711 B1
EP 3325015 B1
EP 3325860 B1
EP 3326191 B1
EP 3326462 B1
EP 3326637 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)

07 04 2021
19 05 2021
05 05 2021
21 04 2021
03 03 2021
14 04 2021
10 03 2021
28 04 2021
05 05 2021
24 02 2021
05 05 2021
23 06 2021
07 04 2021
14 04 2021
07 04 2021
07 04 2021
27 01 2021
28 04 2021
09 12 2020
07 04 2021
19 05 2021
11 11 2020
07 04 2021
21 04 2021
19 05 2021
18 11 2020
07 04 2021
16 06 2021
31 03 2021
14 04 2021
17 03 2021
24 03 2021
17 02 2021
21 04 2021
07 04 2021
14 04 2021
16 06 2021
24 03 2021
14 04 2021
14 04 2021
31 03 2021
21 04 2021
31 03 2021
24 03 2021
07 04 2021
07 04 2021
26 05 2021
07 04 2021
09 06 2021
03 03 2021
07 04 2021
07 04 2021
07 07 2021
24 03 2021
31 03 2021
28 04 2021
10 03 2021
21 04 2021
28 04 2021
07 04 2021
07 04 2021
26 05 2021
07 04 2021
05 05 2021
07 04 2021
03 03 2021
05 05 2021

15
2021/14
2021/20
2021/18
2021/16
2021/09
2021/15
2021/10
2021/17
2021/18
2021/08
2021/18
2021/25
2021/14
2021/15
2021/14
2021/14
2021/04
2021/17
2020/50
2021/14
2021/20
2020/46
2021/14
2021/16
2021/20
2020/47
2021/14
2021/24
2021/13
2021/15
2021/11
2021/12
2021/07
2021/16
2021/14
2021/15
2021/24
2021/12
2021/15
2021/15
2021/13
2021/16
2021/13
2021/12
2021/14
2021/14
2021/21
2021/14
2021/23
2021/09
2021/14
2021/14
2021/27
2021/12
2021/13
2021/17
2021/10
2021/16
2021/17
2021/14
2021/14
2021/21
2021/14
2021/18
2021/14
2021/09
2021/18

EP 3326643 B1
EP 3326795 B1
EP 3327720 B1
EP 3327936 B1
EP 3329497 B1
EP 3330110 B1
EP 3331386 B1
EP 3331985 B1
EP 3334690 B1
EP 3335790 B1
EP 3344048 B1
EP 3344392 B1
EP 3346050 B1
EP 3347178 B1
EP 3348582 B1
EP 3351515 B1
EP 3357629 B1
EP 3360864 B1
EP 3360882 B1
EP 3361130 B1
EP 3361804 B1
EP 3363148 B1
EP 3363646 B1
EP 3365488 B1
EP 3367886 B1
EP 3370491 B1
EP 3371147 B1
EP 3372659 B1
EP 3376574 B1
EP 3377665 B1
EP 3377843 B1
EP 3377872 B1
EP 3383957 B1
EP 3384292 B1
EP 3386849 B1
EP 3386916 B1
EP 3386930 B1
EP 3389546 B1
EP 3390412 B1
EP 3390917 B1
EP 3393505 B1
EP 3394378 B1
EP 3395285 B1
EP 3397410 B1
EP 3399019 B1
EP 3399579 B1
EP 3401340 B1
EP 3402947 B1
EP 3404106 B1
EP 3405406 B1
EP 3408276 B1
EP 3409656 B1
EP 3409818 B1
EP 3411389 B1
EP 3411644 B1
EP 3412399 B1
EP 3415059 B1
EP 3415062 B1
EP 3415757 B1
EP 3416923 B1
EP 3416983 B1
EP 3418069 B1
EP 3418659 B1
EP 3419435 B1
EP 3419625 B1
EP 3421602 B1
EP 3423105 B1

16
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
07 04 2021
10 03 2021
17 03 2021
10 03 2021
21 04 2021
31 03 2021
13 01 2021
07 04 2021
04 11 2020
09 12 2020
21 04 2021
17 03 2021
24 02 2021
28 04 2021
28 04 2021
19 05 2021
31 03 2021
31 03 2021
12 05 2021
07 04 2021
14 04 2021
25 11 2020
05 05 2021
05 05 2021
21 04 2021
17 02 2021
31 03 2021
21 04 2021
24 03 2021
26 05 2021
02 06 2021
05 05 2021
21 04 2021
24 02 2021
02 06 2021
21 04 2021
21 04 2021
20 01 2021
07 04 2021
10 03 2021
31 03 2021
07 04 2021
07 04 2021
09 06 2021
07 04 2021
07 04 2021
05 05 2021
14 04 2021
03 03 2021
21 04 2021
31 03 2021
03 03 2021
24 03 2021
18 11 2020
21 04 2021
28 04 2021
05 05 2021
28 04 2021
31 03 2021
31 03 2021
07 04 2021
21 04 2021
09 06 2021
05 05 2021
28 04 2021
07 04 2021
31 03 2021

2021/14
2021/10
2021/11
2021/10
2021/16
2021/13
2021/02
2021/14
2020/45
2020/50
2021/16
2021/11
2021/08
2021/17
2021/17
2021/20
2021/13
2021/13
2021/19
2021/14
2021/15
2020/48
2021/18
2021/18
2021/16
2021/07
2021/13
2021/16
2021/12
2021/21
2021/22
2021/18
2021/16
2021/08
2021/22
2021/16
2021/16
2021/03
2021/14
2021/10
2021/13
2021/14
2021/14
2021/23
2021/14
2021/14
2021/18
2021/15
2021/09
2021/16
2021/13
2021/09
2021/12
2020/47
2021/16
2021/17
2021/18
2021/17
2021/13
2021/13
2021/14
2021/16
2021/23
2021/18
2021/17
2021/14
2021/13

EP 3423768 B1
EP 3432957 B1
EP 3441526 B1
EP 3442090 B1
EP 3446483 B1
EP 3450847 B1
EP 3450896 B1
EP 3452071 B1
EP 3453270 B1
EP 3455046 B1
EP 3455494 B1
EP 3456717 B1
EP 3456721 B1
EP 3456813 B1
EP 3460048 B1
EP 3460874 B1
EP 3461255 B1
EP 3461751 B1
EP 3464131 B1
EP 3464324 B1
EP 3465105 B1
EP 3465889 B1
EP 3466384 B1
EP 3466593 B1
EP 3467307 B1
EP 3469162 B1
EP 3469445 B1
EP 3470440 B1
EP 3472395 B1
EP 3473460 B1
EP 3474345 B1
EP 3474552 B1
EP 3475485 B1
EP 3478047 B1
EP 3478374 B1
EP 3478519 B1
EP 3478679 B1
EP 3478719 B1
EP 3478916 B1
EP 3482401 B1
EP 3482430 B1
EP 3485101 B1
EP 3486248 B1
EP 3489231 B1
EP 3491872 B1
EP 3493005 B1
EP 3497103 B1
EP 3497310 B1
EP 3502007 B1
EP 3505706 B1
EP 3508440 B1
EP 3509506 B1
EP 3509567 B1
EP 3509962 B1
EP 3510274 B1
EP 3510854 B1
EP 3512438 B1
EP 3513191 B1
EP 3514210 B1
EP 3515399 B1
EP 3515894 B1
EP 3515918 B1
EP 3516970 B1
EP 3517718 B1
EP 3518905 B1
EP 3519122 B1
EP 3522053 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)

21 04 2021
14 04 2021
28 04 2021
24 03 2021
05 05 2021
12 05 2021
14 04 2021
16 06 2021
28 04 2021
31 03 2021
14 04 2021
07 04 2021
31 03 2021
07 04 2021
31 03 2021
07 04 2021
26 05 2021
31 03 2021
14 04 2021
07 04 2021
21 04 2021
09 06 2021
14 04 2021
24 03 2021
28 04 2021
31 03 2021
28 04 2021
19 05 2021
17 02 2021
07 04 2021
31 03 2021
05 05 2021
05 05 2021
07 04 2021
07 04 2021
14 04 2021
21 04 2021
07 04 2021
07 04 2021
17 03 2021
05 05 2021
31 03 2021
14 10 2020
26 05 2021
10 03 2021
21 04 2021
28 04 2021
30 06 2021
07 04 2021
10 03 2021
10 03 2021
03 03 2021
07 04 2021
07 04 2021
26 05 2021
31 03 2021
21 04 2021
03 03 2021
24 03 2021
07 04 2021
07 04 2021
07 04 2021
31 03 2021
21 04 2021
21 04 2021
21 04 2021
07 04 2021

Nr 30/2021
2021/16
2021/15
2021/17
2021/12
2021/18
2021/19
2021/15
2021/24
2021/17
2021/13
2021/15
2021/14
2021/13
2021/14
2021/13
2021/14
2021/21
2021/13
2021/15
2021/14
2021/16
2021/23
2021/15
2021/12
2021/17
2021/13
2021/17
2021/20
2021/07
2021/14
2021/13
2021/18
2021/18
2021/14
2021/14
2021/15
2021/16
2021/14
2021/14
2021/11
2021/18
2021/13
2020/42
2021/21
2021/10
2021/16
2021/17
2021/26
2021/14
2021/10
2021/10
2021/09
2021/14
2021/14
2021/21
2021/13
2021/16
2021/09
2021/12
2021/14
2021/14
2021/14
2021/13
2021/16
2021/16
2021/16
2021/14

EP 3522495 B1
EP 3522851 B1
EP 3523269 B1
EP 3524317 B1
EP 3525102 B1
EP 3525769 B1
EP 3525939 B1
EP 3526178 B1
EP 3528235 B1
EP 3528620 B1
EP 3529554 B1
EP 3530248 B1
EP 3530374 B1
EP 3530689 B1
EP 3533951 B1
EP 3534627 B1
EP 3536703 B1
EP 3536885 B1
EP 3538508 B1
EP 3540141 B1
EP 3541387 B1
EP 3542039 B1
EP 3542502 B1
EP 3544630 B1
EP 3545483 B1
EP 3548228 B1
EP 3548254 B1
EP 3548471 B1
EP 3548501 B1
EP 3551939 B1
EP 3551941 B1
EP 3552166 B1
EP 3552167 B1
EP 3552992 B1
EP 3554198 B1
EP 3555000 B1
EP 3555323 B1
EP 3558381 B1
EP 3559009 B1
EP 3559537 B1
EP 3560144 B1
EP 3561016 B1
EP 3562294 B1
EP 3562981 B1
EP 3563793 B1
EP 3564168 B1
EP 3564258 B1
EP 3567691 B1
EP 3568296 B1
EP 3568889 B1
EP 3569315 B1
EP 3570819 B1
EP 3571359 B1
EP 3571733 B1
EP 3573147 B1
EP 3573874 B1
EP 3574171 B1
EP 3575068 B1
EP 3575617 B1
EP 3576087 B1
EP 3576554 B1
EP 3576795 B1
EP 3576888 B1
EP 3577021 B1
EP 3577110 B1
EP 3578474 B1
EP 3578911 B1

Nr 30/2021
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(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 02 2021
24 03 2021
21 04 2021
07 04 2021
07 04 2021
14 04 2021
31 03 2021
21 04 2021
12 05 2021
14 04 2021
31 03 2021
05 05 2021
24 03 2021
07 04 2021
28 04 2021
07 04 2021
17 03 2021
24 03 2021
07 04 2021
28 04 2021
17 02 2021
05 05 2021
05 05 2021
14 04 2021
07 04 2021
17 02 2021
24 03 2021
07 04 2021
05 05 2021
07 04 2021
28 04 2021
27 01 2021
31 03 2021
03 02 2021
19 05 2021
28 04 2021
21 04 2021
07 04 2021
05 05 2021
05 05 2021
14 04 2021
14 04 2021
21 04 2021
14 04 2021
09 06 2021
14 04 2021
21 04 2021
05 05 2021
24 03 2021
07 04 2021
21 04 2021
24 03 2021
16 06 2021
17 03 2021
19 05 2021
07 04 2021
14 04 2021
19 05 2021
11 11 2020
30 06 2021
25 11 2020
05 05 2021
24 02 2021
09 06 2021
14 04 2021
07 04 2021
28 04 2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2021/07
2021/12
2021/16
2021/14
2021/14
2021/15
2021/13
2021/16
2021/19
2021/15
2021/13
2021/18
2021/12
2021/14
2021/17
2021/14
2021/11
2021/12
2021/14
2021/17
2021/07
2021/18
2021/18
2021/15
2021/14
2021/07
2021/12
2021/14
2021/18
2021/14
2021/17
2021/04
2021/13
2021/05
2021/20
2021/17
2021/16
2021/14
2021/18
2021/18
2021/15
2021/15
2021/16
2021/15
2021/23
2021/15
2021/16
2021/18
2021/12
2021/14
2021/16
2021/12
2021/24
2021/11
2021/20
2021/14
2021/15
2021/20
2020/46
2021/26
2020/48
2021/18
2021/08
2021/23
2021/15
2021/14
2021/17

EP 3579186 B1
EP 3579707 B1
EP 3580054 B1
EP 3580144 B1
EP 3581029 B1
EP 3582922 B1
EP 3584275 B1
EP 3586076 B1
EP 3586826 B1
EP 3586995 B1
EP 3589143 B1
EP 3589166 B1
EP 3589445 B1
EP 3589559 B1
EP 3589843 B1
EP 3589888 B1
EP 3590999 B1
EP 3591031 B1
EP 3591081 B1
EP 3591144 B1
EP 3591277 B1
EP 3591813 B1
EP 3592677 B1
EP 3593075 B1
EP 3593148 B1
EP 3594144 B1
EP 3595454 B1
EP 3595577 B1
EP 3595994 B1
EP 3596287 B1
EP 3597037 B1
EP 3597778 B1
EP 3599967 B1
EP 3600852 B1
EP 3600882 B1
EP 3601128 B1
EP 3601512 B1
EP 3602457 B1
EP 3602601 B1
EP 3602976 B1
EP 3603471 B1
EP 3604272 B1
EP 3605703 B1
EP 3608201 B1
EP 3609948 B1
EP 3610229 B1
EP 3610711 B1
EP 3611850 B1
EP 3612769 B1
EP 3613294 B1
EP 3613397 B1
EP 3614870 B1
EP 3615348 B1
EP 3615441 B1
EP 3615448 B1
EP 3616023 B1
EP 3617434 B1
EP 3620452 B1
EP 3621440 B1
EP 3622241 B1
EP 3622663 B1
EP 3623488 B1
EP 3624642 B1
EP 3624657 B1
EP 3625420 B1
EP 3625452 B1
EP 3628867 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)
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10 03 2021
14 04 2021
14 04 2021
07 04 2021
14 04 2021
17 03 2021
07 04 2021
31 03 2021
14 04 2021
03 03 2021
07 04 2021
14 04 2021
28 04 2021
28 04 2021
28 04 2021
19 05 2021
19 05 2021
09 06 2021
14 04 2021
07 04 2021
07 04 2021
17 03 2021
12 05 2021
17 02 2021
09 06 2021
07 04 2021
14 04 2021
26 05 2021
12 05 2021
14 04 2021
07 04 2021
17 02 2021
14 04 2021
31 03 2021
28 04 2021
10 03 2021
14 04 2021
12 05 2021
09 06 2021
14 04 2021
14 04 2021
14 04 2021
21 04 2021
07 07 2021
28 04 2021
17 03 2021
10 03 2021
17 03 2021
31 03 2021
12 05 2021
26 05 2021

2021/10
2021/15
2021/15
2021/14
2021/15
2021/11
2021/14
2021/13
2021/15
2021/09
2021/14
2021/15
2021/17
2021/17
2021/17
2021/20
2021/20
2021/23
2021/15
2021/14
2021/14
2021/11
2021/19
2021/07
2021/23
2021/14
2021/15
2021/21
2021/19
2021/15
2021/14
2021/07
2021/15
2021/13
2021/17
2021/10
2021/15
2021/19
2021/23
2021/15
2021/15
2021/15
2021/16
2021/27
2021/17
2021/11
2021/10
2021/11
2021/13
2021/19
2021/21

EP 3629564 B1
EP 3629874 B1
EP 3629875 B1
EP 3629876 B1
EP 3631131 B1
EP 3633104 B1
EP 3634163 B1
EP 3638966 B1
EP 3644813 B1
EP 3644815 B1
EP 3645539 B1
EP 3645597 B1
EP 3646823 B1
EP 3646824 B1
EP 3647981 B1
EP 3648971 B1
EP 3648972 B1
EP 3649049 B1
EP 3649094 B1
EP 3650829 B1
EP 3652082 B1
EP 3652838 B1
EP 3655307 B1
EP 3661201 B1
EP 3661365 B1
EP 3662925 B1
EP 3665118 B1
EP 3675216 B1
EP 3675273 B1
EP 3681334 B1
EP 3684909 B1
EP 3686028 B1
EP 3688855 B1
EP 3690154 B1
EP 3690177 B1
EP 3691490 B1
EP 3691504 B1
EP 3696816 B1
EP 3700325 B1
EP 3700712 B1
EP 3703926 B1
EP 3708518 B1
EP 3710223 B1
EP 3713231 B1
EP 3721237 B1
EP 3733970 B1
EP 3739114 B1
EP 3739115 B1
EP 3743196 B1
EP 3748353 B1
EP 3772089 B1

UNIEWAŻNIENIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego patentu europejskiego, zakres unieważnienia oraz informację o organie
dokonującym unieważnienia, jeśli nie był nim Urząd Patentowy RP, lub
przyczynie unieważnienia.
(T3) (11) 1965662 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy
(T3) (11) 1965783 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy
(T3) (11) 2999802 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu
europejskiego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2233058
2233059
2233133
2233220
2233275
2233569
2233943
2233956
2234521
2234620
2234631
2234690
2234751
2234784
2234800
2234816
2234869
2234931
2235060
2235133
2235249
2235321
2236145
2236217
2236323
2236381
2236483
2236639
2237388
2237874
2238013
2238166
2238168
2239121
2240064
2240197
2240269
2240433
2240516
2240659
2240836
2241202
2242045
2242645
2242772
2242820
2242881
2242902
2242940
2243716
2244566
2244593
2244734
2244743
2245116
2245333
2245349
2245782
2245940
2246183
2246293
2246467

2019 03 27
2019 03 27
2019 03 16
2019 03 27
2019 12 11
2019 03 23
2019 11 27
2019 03 15
2019 12 23
2019 12 31
2019 12 18
2019 12 04
2019 12 16
2019 12 11
2019 12 11
2019 12 09
2019 12 16
2019 11 14
2020 01 02
2019 12 15
2019 11 26
2019 12 08
2020 01 13
2019 03 26
2019 06 24
2019 03 27
2019 11 22
2019 04 01
2019 03 30
2020 01 13
2019 10 31
2019 10 03
2019 12 23
2020 02 03
2020 01 07
2020 01 09
2019 12 29
2019 12 23
2019 12 23
2020 01 29
2020 01 23
2019 04 15
2019 04 16
2020 02 09
2019 12 23
2020 01 14
2019 12 29
2020 01 30
2020 01 09
2019 05 26
2020 02 06
2020 01 08
2020 01 30
2020 01 08
2020 01 24
2020 01 13
2019 12 18
2019 12 01
2019 04 21
2019 04 27
2019 03 24
2019 04 28

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

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

2246473
2247492
2247493
2247507
2247514
2247628
2247648
2247687
2247845
2249648
2250245
2250361
2250401
2250501
2251105
2251408
2251443
2251453
2251454
2251526
2251579
2251944
2251945
2252260
2252413
2252539
2252597
2252691
2252747
2252756
2253151
2253228
2254218
2254271
2254939
2255681
2255715
2256063
2256283
2256518
2256672
2256770
2258267
2258566
2258588
2258754
2258966
2259704
2259932
2260668
2260871
2260994
2261082

Nr 30/2021
2019 04 21
2020 01 22
2020 01 22
2019 10 06
2020 01 20
2018 12 11
2020 02 05
2020 01 27
2019 12 23
2019 12 23
2020 02 09
2020 02 05
2020 02 09
2019 12 04
2019 05 11
2019 05 11
2019 05 06
2019 05 12
2019 05 12
2019 04 22
2019 03 12
2019 05 03
2019 05 06
2020 01 16
2019 03 10
2020 02 09
2020 01 28
2019 03 04
2020 01 28
2019 03 14
2020 02 05
2019 05 10
2019 05 03
2019 05 19
2019 03 13
2019 05 18
2019 08 23
2019 09 22
2019 05 17
2019 05 26
2019 10 10
2019 05 28
2019 12 19
2019 06 02
2019 03 31
2019 05 20
2019 05 12
2019 12 03
2019 03 20
2019 04 04
2019 03 29
2019 06 08
2019 06 04

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

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent

Nr 30/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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) 2519348 A. Wykreślono: Foundation for Research
and Technology - Hellas / FORTH, Heraklion, Grecja Wpisano: PHOTO CATALYTIC-NANO MATERIALS PRIVATE COMPANY, Heraklion,
Grecja
(11) 2542576 A. Wykreślono: Seattle Genetics, Inc., Bothell,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2596538 A. Wykreślono: Optodot Corporation, Devens,
Stany Zjednoczone Ameryki; Sihl GmbH, Düren, Niemcy Wpisano:
Optodot Corporation, Devens, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2740000 A. Wykreślono: Prysmian Telecom Cables
and Systems UK Limited, Eastleigh, Wielka Brytania; Draka Comteq
France SAS, Paron, Francja Wpisano: Prysmian Cables & Systems
Limited, Eastleigh, Wielka Brytania; Draka Comteq France SAS, Paron, Francja
(11) 2608796 A. Wykreślono: Seattle Genetics, Inc., Bothell,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2621526 A. Wykreślono: Agensys, Inc., Santa Monica,
Stany Zjednoczone Ameryki; Seattle Genetics, Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany Zjednoczone Ameryki; Agensys, Inc., Santa Monica, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2489364 A. Wykreślono: Seattle Genetics, Inc., Bothell,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2527226 A. Wykreślono: Siemens Mobility Limited,
Frimley, Wielka Brytania Wpisano: SIEMENS MOBILITY LIMITED,
Londyn, Wielka Brytania
(11) 2670929 A. Wykreślono: Teletower.com Limited, Woodford Green, Wielka Brytania Wpisano: WERNER UK SALES & DISTRIBUTION LTD, Maldon, Wielka Brytania
(11) 2748681 A. Wykreślono: Two Trees Photonics Ltd,
Knowlhill, Wielka Brytania Wpisano: Dualitas Ltd, Knowlhill, Wielka
Brytania
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(11) 2664597 A. Wykreślono: quick-mix Gruppe GmbH & Co.
KG, Osnabrück, Niemcy Wpisano: Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG,
Osnabrück, Niemcy
(11) 2823714 A. Wykreślono: Shanghai Genon Biological
Product Co., Ltd., Shanghai, Chiny Wpisano: Shanghai Transgenic
Research Center, Shanghai, Chiny
(11) 2870314 A. Wykreślono: Teletower.com Limited, Woodford Green, Wielka Brytania Wpisano: WERNER UK SALES & DISTRIBUTION LTD, Maldon, Wielka Brytania
(11) 2887959 A. Wykreślono: Agensys, Inc., Santa Monica,
Stany Zjednoczone Ameryki; Seattle Genetics, Inc., Bothell, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Seagen Inc., Bothell, Stany Zjednoczone Ameryki; Agensys, Inc., Santa Monica, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2727918 A. Wykreślono: Array Biopharma Inc., Boulder,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Array BioPharma Inc., Boulder, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3175507 A. Wykreślono: Nicoventures Holdings Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING
LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 3180060 A. Wykreślono: BATMark Limited, London,
Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 3186464 A. Wykreślono: Teletower.com Limited, Woodford Green, Wielka Brytania Wpisano: WERNER UK SALES & DISTRIBUTION LTD, Maldon, Wielka Brytania
(11) 3469182 A. Wykreślono: Teletower.com Limited, Woodford Green, Wielka Brytania Wpisano: WERNER UK SALES & DISTRIBUTION LTD, Maldon, Wielka Brytania
(11) 3557308 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3549082 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3523919 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
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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
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) 125100
(U1) (21) 126638
(U1) (21) 127292
(U1) (21) 127358

26/2017
08/2019
23/2019
25/2019

(U1) (21) 127887
(U1) (21) 127892
(U1) (21) 128353

13/2020
13/2020
27/2020
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
UDZIELONE PRAWA

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

30-06
(11) 27406
(22) 2021 06 17
PRASKA IZABELA, Kaniów (PL)
PRASKA IZABELA
Stojak na zabawki dla kota

(21) 29852

(od nr 27 404 do nr 27 428)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02-02
(11) 27404
(22) 2021 09 22
KRAC-AGATA KATARZYNA KATNISS, Rzgów (PL)
KRAC-AGATA KATARZYNA
Sukienka

(21) 30158

(51) 32-00
(11) 27407
(22) 2021 04 17
(21) 29621
(73) GRUPA ZAKUPOWA DARY ZIEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki (PL)
(72) ARASIM KAROL
(54) Logo
(55)

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

21-01
(11) 27405
(22) 2021 03 08
KĘPKA-WASYLÓW MIRA, Warszawa (PL)
KĘPKA-WASYLÓW MIRA
Układanka

(21) 29471

(51) 08-05
(11) 27408
(22) 2021 02 15
(21) 29390
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-KRAKOWSKI INSTYTUT
TECHNOLOGICZNY, Kraków (PL)
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(72) ŻUROWSKI KAMIL, KAPCIŃSKA-POPOWSKA DOROTA,
ZAHORSKI TOMASZ, GOŚCIAŃSKI MAREK, BITKA ADAM, MAŁYSZA
MARCIN, OLEKSY WACŁAW, UHL WALDEMAR, JAŚKOWIEC
KRZYSZTOF, GRUDZIEŃ-RAKOCZY MAŁGORZATA, PIROWSKI
ZENON
(54) Bijak rolniczy
(55)

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

25-01
(11) 27409
(22) 2021 07 05
(21) 29919
PĘCIKIEWICZ ADAM EXPORT-IMPORT, Zarzecze (PL)
PĘCIKIEWICZ ADAM
Profil przyścienny

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

21-03
(11) 27410
(22) 2021 07 05
DAOJIN HUANG, Yongkang City (CN)
DAOJIN HUANG
Huśtawka

(21) 29906

(51) 21-03
(11) 27411
(22) 2021 07 05
(73) DAOJIN HUANG, Yongkang City (CN)
(72) DAOJIN HUANG

(21) 29907

Nr 30/2021

(54) Huśtawka
(55)

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

21-03
(11) 27412
(22) 2021 07 05
DAOJIN HUANG, Yongkang City (CN)
DAOJIN HUANG
Huśtawka

(21) 29908

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

21-03
(11) 27413
(22) 2021 07 05
DAOJIN HUANG, Yongkang City (CN)
DAOJIN HUANG
Huśtawka

(21) 29909

(51) 21-03
(11) 27414
(22) 2021 07 05
(73) DAOJIN HUANG, Yongkang City (CN)
(72) DAOJIN HUANG

(21) 29910
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(54) Huśtawka
(55)

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

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

30-06
(11) 27415
(22) 2021 07 05
DAOJIN HUANG, Yongkang City (CN)
DAOJIN HUANG
Drapak dla kota

30-06
(11) 27416
(22) 2021 07 05
DAOJIN HUANG, Yongkang City (CN)
DAOJIN HUANG
Drapak dla kota

(51) 21-01
(11) 27417
(22) 2021 07 05
(73) DAOJIN HUANG, Yongkang City (CN)
(72) DAOJIN HUANG
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(54) Jeździk
(55)

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

21-01
(11) 27418
(22) 2021 07 05
DAOJIN HUANG, Yongkang City (CN)
DAOJIN HUANG
Zabawkowa kuchnia

(21) 29914

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

06-07, 06-01 (11) 27419 (22) 2021 07 05
DAOJIN HUANG, Yongkang City (CN)
DAOJIN HUANG
Toaletka

(21) 29915

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

06-07, 06-01 (11) 27420 (22) 2021 07 05
DAOJIN HUANG, Yongkang City (CN)
DAOJIN HUANG
Toaletka

(21) 29916

(21) 29911

(21) 29912

(21) 29913

24
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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06-07, 06-01 (11) 27421 (22) 2021 07 05
DAOJIN HUANG, Yongkang City (CN)
DAOJIN HUANG
Toaletka

06-07, 06-01 (11) 27422 (22) 2021 07 05
DAOJIN HUANG, Yongkang City (CN)
DAOJIN HUANG
Toaletka

(21) 29917

(21) 29918

(51) 07-02
(11) 27423
(22) 2021 08 19
(73) BARTNIK ALEKSANDRA, Staniątki (PL);
BARTNIK OLIVER, Staniątki (PL)
(72) BARTNIK ALEKSANDRA, BARTNIK OLIVER
(54) Grill przenośny z paleniskiem
(55)

(21) 30031

(51) 09-03
(11) 27424
(22) 2021 09 30
(73) WYSOCKI ANDRZEJ, Gdańsk (PL)
(72) WYSOCKI ANDRZEJ

(21) 30188

Nr 30/2021

(54) Opakowanie
(55)

(51) 07-02
(11) 27425
(22) 2021 08 19
(73) BARTNIK ALEKSANDRA, Staniątki (PL);
BARTNIK OLIVER, Staniątki (PL)
(72) BARTNIK ALEKSANDRA, BARTNIK OLIVER
(54) Grill przenośny z paleniskiem wydzielony
(55)

(21) 30179

19-08
(11) 27426
(22) 2021 10 01
MALITKA KONRAD, Ostrówiec (PL)
WÓJCIK-LIPIŃSKA ANNA
Etykieta

(21) 30190

(51) 11-01
(11) 27427
(22) 2021 08 25
(73) BUDRYN IZABELLA, Warszawa (PL)
(72) BUDRYN IZABELLA

(21) 30059

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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(54) Naszyjnik łańcuszkowy
(55)

(51) 11-01
(11) 27428
(22) 2021 05 27
(73) R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las (PL)
(72) MĂN GĀN
(54) Wyrób jubilerski
(55)

(21) 29767

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa z
rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 19799
(11) 00259
(11) 00850
(11) 01106
(11) 01412
(11) 09368
(11) 09555
(11) 09560
(11) 09587
(11) 09591
(11) 16226
(11) 16227
(11) 16417
(11) 16422
(11) 16424
(11) 16581
(11) 16586
(11) 16589
(11) 16598
(11) 16601
(11) 16602
(11) 16603
(11) 16679
(11) 16680
(11) 16769
(11) 17378

2017 12 27
2019 06 24
2020 05 05
2020 05 11
2020 05 29
2020 05 13
2020 05 20
2020 05 20
2020 05 30
2020 05 20
2020 05 10
2020 05 10
2020 05 17
2020 05 18
2020 05 21
2020 05 10
2020 05 14
2020 05 18
2020 05 25
2020 05 31
2020 05 31
2020 05 31
2020 05 31
2020 05 31
2020 05 05
2020 05 01

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

(11) 21902
(11) 21908
(11) 21909
(11) 21910
(11) 21925
(11) 21957
(11) 21958
(11) 21960
(11) 21961
(11) 21962
(11) 21963
(11) 21964
(11) 21966
(11) 21967
(11) 21984
(11) 21988
(11) 22013
(11) 22033
(11) 22034
(11) 22035
(11) 22036
(11) 22045
(11) 22046
(11) 22053
(11) 22055
(11) 22056
(11) 22058
(11) 22138
(11) 22139
(11) 22191
(11) 22214
(11) 22215
(11) 22403
(11) 22510
(11) 22511
(11) 22512
(11) 22748
(11) 23206
(11) 21965
(11) 22065

2020 05 11
2020 05 15
2020 05 15
2020 05 15
2020 05 06
2020 05 04
2020 05 08
2020 05 12
2020 05 12
2020 05 08
2020 05 20
2020 05 22
2020 05 25
2020 05 25
2020 05 07
2020 05 22
2020 05 25
2020 05 04
2020 05 04
2020 05 11
2020 05 14
2020 05 22
2020 05 22
2020 05 27
2020 05 27
2020 05 27
2020 05 27
2020 05 05
2020 05 20
2020 05 11
2020 05 11
2020 05 25
2020 05 27
2020 04 09
2020 04 09
2020 04 09
2020 05 11
2020 05 21
2020 05 24
2020 05 29

25
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

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) 14-03 (11) DM/216 019 (15) 19.08.2021 (45) 03.09.2021
(73) Apple Inc., One Apple Park Way, 95014 Cupertino, CA (US)
(54) 1. Pilot (bezprzewodowy)
(55)
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 343 686 do nr 344 010)
(111) 343686
(220) 2020 12 14
(210) 522195
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(540)
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, ciasta, ciastka, herbatniki, chałwa, cukierki, batoniki, jadalne wafle, artykuły spożywcze
ze zbóż, przekąski wieloziarniste, wyroby piekarnicze.
(111) 343688
(220) 2020 12 18
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) NOVAK NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAILLAND go with us
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 29.01.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, batoniki.
(111) 343687
(220) 2020 12 14
(210) 522196
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)

(531) 26.07.25, 27.05.01

(210) 522345

Nr 30/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 3 sztuczne paznokcie, emalia do paznokci, emalie do paznokci, paznokci (lakiery do-), utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, kremy do paznokci, odżywki do paznokci, rozjaśniacze
do paznokci, kosmetyki do paznokci, zmywacze do paznokci, brokat do paznokci, lakiery do paznokci, paznokci (preparaty do polerowania-), zmywacze do paznokci [kosmetyki], klej do utwardzania
paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, podkłady
do paznokci [kosmetyki], proszek do polerowania paznokci, preparaty do kuracji paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, preparaty
do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie do stóp, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], krem do skórek wokół paznokci, podkłady do lakierów do paznokci, odżywki utwardzające do paznokci
[kosmetyki], olejek do skórek wokół paznokci, kleje do mocowania
sztucznych paznokci, kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], odżywki do skórek wokół paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, zmywacze do paznokci w sztyfcie, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci,
środki do usuwania paznokci żelowych, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, środki zmiękczające skórki przy paznokciach,
lakier do paznokci do celów kosmetycznych, środki do usuwania
skórek wokół paznokci, sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom,
materiały na powłoki do paznokci u rąk, powłoki do nadawania
kształtu paznokciom u rąk, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 8 przybory do manikiuru, przybory do pedikiuru, przybory do układania włosów, przybory do manicure i pedicure, przybory ręczne do kręcenia włosów, przybory
do pedikiuru [narzędzia ręczne], kręcenie włosów (przybory ręczne
do-), przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, ręczne przybory higieniczne
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, pilniki [narzędzia], pilniki do stóp, pilniki do paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne,
elektroniczne pilniki do stóp, pilniki do paznokci, elektryczne, cążki
do skórek, cążki do obcinania paznokci, cążki do obcinania paznokci
[narzędzia ręczne], cążki do paznokci, nożyczki, nożyczki do włosów,
nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia, elektryczne polerki do paznokci, nieelektryczne polerki do paznokci,
polerki do paznokci nieelektryczne, polerki do paznokci do manicure, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, wymienne
głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, głowice
obrotowe do pilników do stóp do usuwania zrogowaciałej skóry, 41
usługi szkolenia zawodowego, prowadzenie warsztatów [szkolenia],
nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia dla personelu, kursy szkoleniowe, publikowanie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi
pisania blogów, publikowanie książek, kursy instruktażowe, szkolenie i instruktaż, usługi edukacyjne i instruktażowe.

(111) 343689
(220) 2020 12 18
(210) 522390
(151) 2021 05 25
(441) 2021 02 08
(732) INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMORSKI KONGRES OBYWATELSKI
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 16 publikacje i materiały drukowane, broszury, czasopisma, gazety, książki, podręczniki, afisze, plakaty, albumy, almanachy, atlasy, kalendarze, katalogi, mapy, plansze, plany, prospekty,
35 analizy gospodarczo-społeczne, analizy w zakresie działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, badania ekonomiczne, badania opinii publicznej, sondaże, badania rynku, badania i ekspertyzy
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w zakresie działalności gospodarczej, badania i ekspertyzy w zakresie gospodarki rynkowej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami, działalność
think tank’ów w zakresie tematyki gospodarczo-finansowej i społecznej, usługi agencji reklamowych, organizowanie wystaw i targów
handlowych i reklamowych, 41 organizacja konferencji, kongresów,
debat, dyskusji, forów wymiany opinii, poglądów i doświadczeń,
sympozjów, seminariów, zjazdów, działalność edukacyjna i szkoleniowa, opracowywanie materiałów edukacyjnych, działalność wydawnicza, publikowanie materiałów i tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie elektroniczne on-line, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, 42
badania naukowo-techniczne, usługi badawczo-rozwojowe, analizy
i ekspertyzy techniczne, usługi w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie doradztwa technicznego, programowanie
komputerów, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, hosting
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych debat, dyskusji, wymiany opinii, poglądów
i doświadczeń, 45 usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji
publicznych, usługi w zakresie organizowania negocjacji i konsultacji społecznych, usługi serwisów społecznościowych online, opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie spraw publicznych, usługi
lobbingowe w zakresie spraw gospodarczych i społecznych, usługi
w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie monitorowania i oceny działalności
władz i urzędów, badania i doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi w zakresie tworzenia
projektów aktów prawnych oraz ich wnoszenia do władz i urzędów.

(111) 343690
(220) 2020 12 19
(210) 522408
(151) 2021 05 31
(441) 2021 02 08
(732) MWE BROADCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILMAX
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 38 telekomunikacja, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów,
wiadomości i danych, emisja abonowanych programów telewizyjnych, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja i transmisja
programów telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], bezprzewodowa
transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja programów telewizyjnych
i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo
na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja telewizyjna,
emisja treści wideo, emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem
satelitów, emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem telewizji,
emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie
cyfrowych treści audio, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie
programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej,
nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów
w telewizji, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci
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komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, nadawanie
programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, programy
telewizyjne (transmisja-), przekazywanie informacji drogą telewizyjną, rozpowszechnianie programów telewizyjnych transmitowanych
za pośrednictwem satelitów, transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja danych
wideo za pośrednictwem Internetu, transmisja materiałów wideo,
filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, transmisja programów drogą satelitarną, transmisja programów drogą kablową, transmisja programów drogą kablową i satelitarną, transmisja
programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja programów telewizyjnych drogą kablową, transmisja programów telewizyjnych, transmisja radiowa informacji i innych programów, transmisja strumieniowa
telewizji przez Internet, transmisja telewizji kablowych, transmisja
wizji za pomocą satelity, transmisje audycji telewizyjnych, transmisje
radiowe i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych, transmisje telewizyjne, usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji treści audio
i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi emisyjne
w zakresie telewizji opartej na protokole Internetowym (IPTV), usługi
informacyjne dotyczące nadawania programów, usługi nadawania
drogą kablowa i satelitarną, usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia, usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji,
usługi nadawania programów telewizyjnych, usługi transmisji drogą
satelitarną i kablową, usługi transmisji programów telewizyjnych
za opłatą (pay per view), videocasting, usługi w zakresie transmisji
telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, 41 edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, adaptacja i montaż kinematograficzny, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, dubbing do filmów, edycja nagrań
wideo, montaż filmów, montaż filmów (kinematograficznych-),
montaż filmów kinowych, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm wideo, montaż
wideo, opracowywanie formatów do filmów, prezentacja nagrań
wideo, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja efektów specjalnych
do filmów, produkcja efektów specjalnych do telewizji, produkcja filmów, produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów długometrażowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja filmów
kinematograficznych, produkcja filmów kinowych, produkcja filmów
na taśmach wideo, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów
wideo, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja
i prezentacja programów radiowych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań
wideo, produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów
telewizji kablowej, produkcja programów telewizyjnych do emisji
na urządzeniach mobilnych, produkcja przedstawień i filmów, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja rozrywkowych
programów telewizyjnych, produkcja telewizyjna, produkcja tematycznych programów telewizyjnych, produkcja wcześniej nagranych
filmów wideo, produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, produkowanie filmów, programowanie [układanie rozkładu programów]
w globalnych sieciach komputerowych, projekcja filmów do celów
technicznych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, realizacja filmów kinematograficznych, realizacja filmów
w studiach, realizacja rozrywki na żywo, realizacja programów rozrywkowych na żywo, realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja
rozrywki w formie taśm wideo, realizacja telewizyjnych programów
rozrywkowych, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych,
realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, reżyseria
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, sprzedaż programów radiowych
do kilku stacji, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, studia nagrań (usługi-), świadczenie usług w zakresie automatycznego
nagrywania wideo, udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji
filmów, udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań wideo,
udostępnianie obiektów i sprzętu do nagrań, udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony Internetowej, udostępnianie studiów audio
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lub wideo, układanie rozkładu programów telewizyjnych, układanie
rozkładu programów radiowych [planowanie], usługi edycji nagrań
audio i wideo, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń,
usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi filmowania
z powietrza, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, usługi
nagrywania i produkcji audio, usługi produkcji filmów, usługi studia
nagrań, usługi studia nagrań do filmów, usługi studiów nagrań dla
telewizji, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych,
usługi studiów nagrań w zakresie wideo, usługi studiów telewizyjnych, usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie nagrań audio
i wideo, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo
i telewizyjnych, usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, usługi w zakresie
realizacji filmów animowanych i programów telewizyjnych, usługi
związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, usługi związane
z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi związane z produkcją
rozrywki w postaci materiałów wideo.

(111) 343691
(220) 2020 12 21
(151) 2021 05 31
(441) 2021 02 08
(732) WĘGRZYN CZESŁAW, Kwilcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENOSFERA
(540)

(210) 522419

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
(111) 343692
(220) 2020 12 21
(210) 522428
(151) 2021 05 31
(441) 2021 02 08
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mlekpol, naturalnie dbamy o ludzi
(510), (511) 29 produkty mleczne, masło, masła z dodatkiem oleju,
masło czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne produkty, twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery, produkty
seropodobne, serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe
mleko, napoje mleczne, desery mleczne, serwatka, kefir, maślanka,
mleko do kawy (zabielacze do kawy), śmietanka do kawy.
(111) 343693
(220) 2021 01 04
(210) 522846
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) GĘBKA PAWEŁ PG-PROJEKT BIURO PROJEKTÓW, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PG-PROJEKT
(540)

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, betonowanie, budowa basenów, budowa biur, budowa
bloków mieszkalnych, budowa boisk sportowych, budowa budynków
edukacyjnych, budowa budynków instytucjonalnych, budowa bu-
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dynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa
budynków służby zdrowia, budowa budynków wielorodzinnych, budowa elektrowni, budowa elektrowni jądrowych, budowa elektrowni
wiatrowych, budowa elektrowni wodnych, budowa fabryk, budowa
fabryk na zamówienie, budowa fundamentów, budowa falochronów,
budowa fundamentów budynków, budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budowa fundamentów mostów,
budowa fundamentów pod tamy, budowa galerii, budowa hal sportowych, budowa i naprawa magazynów, budowa infrastruktury, budowa kominów, budowa kompleksów biznesowych, budowa konstrukcji
do przechowywania ropy naftowej, budowa konstrukcji do transportu
ropy naftowej, budowa konstrukcji podziemnych, budowa konstrukcji
stalowych na budynki, budowa mostów, budowa mostów na zamówienie, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa obiektów
do magazynowania gazu naturalnego, budowa obiektów inżynierii
wodno-lądowej, budowa obiektów medycznych, budowa obiektów
publicznych, budowa obiektów rolnych, budowa obiektów sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa pasaży podziemnych, budowa pływalni, budowa portów, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa
sklepów, budowa stropów, budowa szkół, budowa szpitali, budowa
tam, budowa tuneli, budowa w ramach robót publicznych, budowa
wałów obronnych, budowanie mostów, budowanie nieruchomości, budowanie domów, budownictwo, budownictwo komercyjne,
budownictwo lądowe, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo
podziemne, budownictwo portowe, budownictwo przemysłowe,
budownictwo wodno-lądowe, burzenie konstrukcji, doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane),
doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane],
nadzór budowlany, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, nadzór budowlany na miejscu,
nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej,
nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem
budynków, nadzorowanie konstruowania budynków, podziemne
prace konstrukcyjne w zakresie wylewania fundamentów, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków
w trakcie budowy, przekształcenie obiektów biznesowych, rozbiórka
budynków, rozbiórka dachów, rozbiórka kominów, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka zakładów przemysłowych, sprężanie betonu, stabilizacja
gruntu, stawianie domów z prefabrykatów, stawianie fundamentów,
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze
dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, usługi doradcze
w zakresie budowania, usługi doradcze związane z wyburzaniem
budynków, usługi doradztwa budowlanego, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac
budowlanych], usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, usługi zarządzania budową, wyburzanie
mostów, wyburzanie obiektów inżynierii wodno-lądowej, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie centrów handlowych,
wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych
budynków i konstrukcji, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, wznoszenie zakładów produkcyjnych, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, zbrojenie budynków.

(111) 343694
(220) 2021 01 05
(210) 522882
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) ROY MARCO PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IUXTA-3D
(510), (511) 10 sztuczne zęby, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, klamerki [aparaty]
na zęby, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne i stomatologiczne, siatki do protez dentystycznych, protezy i sztuczne implanty
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stosowane w stomatologii, przyrządy i przybory dentystyczne, meble wykonane specjalnie do użytku dentystycznego, odzież, nakrycia
głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, urządzenia
do obrazowania medycznego, urządzenia do diagnostyki, badania
i kontroli, produkty i materiały do zszywania i zamykania ran, lampy
do celów medycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej następujących towarów: sztuczne zęby, sztyfty dentystyczne
do sztucznych zębów, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, klamerki [aparaty] na zęby, aparaty i instrumenty chirurgiczne
oraz medyczne i stomatologiczne, siatki do protez dentystycznych,
protezy i sztuczne implanty stosowane w stomatologii, przyrządy
i przybory dentystyczne, meble wykonane specjalnie do użytku
dentystycznego, odzież oraz nakrycia głowy i obuwie dla personelu
medycznego i pacjentów, urządzenia do obrazowania medycznego,
medyczne urządzenia do diagnostyki oraz badania i kontroli, produkty i materiały do zszywania i zamykania ran, lampy do celów medycznych, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, amalgamaty dentystyczne, kauczuk do celów dentystycznych, cement
stomatologiczny, lakier dentystyczny, mastyksy dentystyczne, wosk
dentystyczny, kleje do protez dentystycznych, dentystyczne materiały ścierne, materiały do sztucznych zębów, materiały do plombowania zębów, materiały do naprawiania zębów oraz protez dentystycznych, siatki do protez dentystycznych, metale ukształtowane
do stomatologii, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, preparaty i materiały diagnostyczne,
opatrunki medyczne, medyczne materiały opatrunkowe i aplikatory,
surowce dentystyczne, podkłady z metali do celów stomatologicznych, materiały dentystyczne do odcisków, biznesowe zarządzanie
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie organizowania targów, giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, 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, 40 produkcja na zamówienie protez stomatologicznych,
siatek do protez dentystycznych i sztucznych szczęk, usługi technika
dentystycznego, 44 usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi projektowania i implantacji dostosowanych siatek implantów stomatologicznych, dopasowywanie przyrządów protetycznych, doradztwo
związane ze stomatologią, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych.

(111) 343695
(220) 2021 01 07
(210) 522906
(151) 2021 06 01
(441) 2021 02 15
(732) EURONOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo Pomorskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANGLE BEAT
(510), (511) 33 cydr.
(111) 343696
(220) 2020 11 10
(210) 520755
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) POTIOPA PIOTR ISPRO-SYSTEMY INTERNETOWE, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ISPRO
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, public relations, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, analizy rynku, sortowanie danych
w bazach komputerowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, tworzenie wideo reklamowych, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wy-

30

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

szukiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo
biznesowe], publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu “płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie
koncepcji reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie bazami
danych, 42 doradztwo i konsultacje w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, projektowanie stron internetowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, przetwarzanie danych, utrzymanie baz danych, wynajem
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie elektronicznego przetwarzania danych (usługi informatyczne), projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, projektowanie, instalacja, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, badania naukowe, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami
kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania
kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów, hosting stron
internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, opracowywanie
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, powielanie
programów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie platform komputerowych, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, wynajmowanie serwerów
www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 343697
(220) 2020 11 10
(210) 520756
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) ISPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIECZĄTKI ONLINE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 20.01.19,
26.01.01, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.12
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(510), (511) 16 pieczątki numeratory, pieczątki kauczukowe, pieczątki biurowe, pieczątki odciskowe, kasetki na pieczątki, pieczątki
z adresem, pieczątki datujące (datowniki), pieczątki pamiątkowe
(plomby), pieczątki gumowe do dokumentów, poduszki do pieczęci,
kasetki na stemple, pieczątki automatyczne, stemple do znakowania,
stemple do pieczętowania, stemple na atrament, biurowe maszyny
do stemplowania, broszury, czcionki drukarskie, czcionki ze stali, etui
na identyfikatory [artykuły biurowe], folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, kalendarze, kartki z życzeniami, koperty [artykuły piśmienne], lak do pieczętowania, matryce, materiały drukowane, materiały opakowaniowe [amortyzujące,
do wyściełania] z papieru lub kartonu, matryce do druku ręcznego,
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], opłatki do pieczętowania,
papier, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra
ze stali, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, reprodukcje graficzne, ryciny [grawerowanie], skoroszyty
na dokumenty, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, taśmy [introligatorstwo], torby papierowe,
tusz chiński, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, usuwalne znaczki (stemple), wieczne pióra, zakładki do książek, zakładki do stron, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zszywacze
[artykuły biurowe], zeszyty do pisania lub rysowania, 35 prowadzenie sklepu internetowego, sprzedaż online następujących towarów:
pieczątki numeratory, pieczątki kauczukowe, pieczątki biurowe, pieczątki odciskowe, kasetki na pieczątki, pieczątki z adresem, pieczątki datujące (datowniki), pieczątki pamiątkowe (plomby), pieczątki
gumowe do dokumentów, pieczęci i stemple, poduszki do pieczęci,
kasetki na stemple (pieczątki), pieczątki automatyczne, pieczątek
na zamówienie, stemple do znakowania, stemple do pieczętowania,
stemple na atrament, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, agencje reklamowe, usługi agencji importowo-eksportowych, fakturowanie, fotokopiowanie, marketing
ukierunkowany, obróbka tekstów, pokazy towarów, produkcja filmów 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, rozwijanie koncepcji reklamowych, telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie
porównywania cen, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi związane z listami prezentów, wyceny handlowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych.

(111) 343698
(220) 2020 11 13
(210) 520916
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 15
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Klub 3/5/7
(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
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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) 343699
(220) 2020 11 13
(210) 520918
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 15
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Klub357
(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) 343700
(220) 2020 11 13
(210) 520919
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 15
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Klub 357
(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) 343701
(220) 2020 11 13
(210) 520920
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 15
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polska Lista 3
(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
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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.
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(111) 343702
(220) 2020 11 13
(210) 520921
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 15
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polska Lista Trójki
(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.

z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu,
brykiety z węgla drzewnego, produkty na bazie węgla drzewnego
do użytku jako paliwo, brykiety drzewne, granulki drzewne do ogrzewania [paliwo], produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych, gaz węglowy, produkty palne, paliwo w postaci brykietów,
paliwa stałe, stałe paliwa tlenowe, węgiel drzewny [paliwo], węgiel
drzewny pochodzenia roślinnego, 19 spiekane mieszaniny popiołu
lotnego i węgla, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, internetowa: węgla, biowęgla, grafitu, prętów węglowych, węgla do celów przemysłowych, węgla do filtrów, węgla granulowanego, węgla szklistego,
węgla do użytku w katalizie, węgla pochodzenia zwierzęcego, węgla
aktywnego, węgla drzewnego do celów ogrodniczych, preparatów
do oszczędzania węgla, paliw, węgla kamiennego, węgla mineralnego, węgla o niskiej zawartości popiołu, węgla o niskiej zawartości
siarki, biopaliw, paliw kopalnych, koksu, miału węglowego [paliwo],
pyłu węglowego [paliwo], paliw na bazie węgla, brykietów węglowych, węgla w postaci ekogroszku, orzecha, groszku, kostki, paliw
mineralnych, paliw wyrabianych z węgla antracytowego i koksu,
brykietów materiałów palnych [brykiety węgla], mieszanek paliw,
mieszanek węgla, brykietów paliwowych do użytku domowego,
brykietów, brykietów paliwowych do użytku domowego wykonanych z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, brykietów
paliwowych do użytku domowego wykonanych z węgla z domieszką
kwarcu, brykietów z węgla drzewnego, produktów na bazie węgla
drzewnego do użytku jako paliwo, brykietów drzewnych, peletu,
workowanego węgla, granulek drzewnych do ogrzewania [paliwo],
produktów paliwowych ze sprasowanych wiórów drzewnych, gazu
węglowego, produktów palnych, paliwa w postaci brykietów, paliw
stałych, stałych paliw tlenowych, węgla drzewnego [paliwo], węgla
drzewnego pochodzenia roślinnego, usługi reklamy, marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi zarządzania w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów
oraz planami promocyjnymi, organizowanie targów, wystaw i prezentacji w celach handlowych lub reklamowych, także on-line przy
zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów handlowych i reklamowych, zarządzanie, organizowanie i pomoc w działalności gospodarczej, przeprowadzanie sondaży i badania opinii
publicznej, badania rynku, informacja handlowa, doradztwo biznesowe, 37 usługi górnicze, wydobywanie surowców naturalnych,
roboty wydobywcze [górnictwo], 39 dostawa paliwa, usługi dystrybucji paliw, dostawa węgla i towarów węglopochodnych, ładowanie,
rozładowanie, sortowanie węgla, ładowanie, rozładowanie, sortowanie koksu, dzielenie na części i przepakowywanie towarów, magazynowanie, magazynowanie ładunku przed transportem, przechowywanie ładunku, organizowanie transportu paliw, transport, transport
towarów, transport kolejowy, transport samochodami ciężarowymi,
usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi kolejowego transportu towarowego, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wynajmowanie transportu kolejowego,
transport i składowanie towarów, usługi czarterowego transportu
kolejowego, odbiór, transport i dostawa towarów, konfekcjonowanie
towarów, 40 przetwarzanie węgla, obróbka [płukanie] węgla.

(111) 343703
(220) 2020 11 12
(210) 520797
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) INS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUFFALO
(510), (511) 1 węgiel, biowęgiel, grafit, kostny węgiel, pręty węglowe,
węgiel do celów przemysłowych, węgiel do filtrów, węgiel granulowany, węgiel szklisty, węgle do użytku w katalizie, węgiel pochodzenia zwierzęcego, węgiel aktywny, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, preparaty do oszczędzania węgla, 4 paliwa, węgiel, węgiel
kamienny, węgiel mineralny, węgiel o niskiej zawartości popiołu,
węgiel o niskiej zawartości siarki, biopaliwa, paliwa kopalne, koks,
miał węglowy [paliwo], pył węglowy [paliwo], paliwa na bazie węgla,
brykiety węglowe, węgiel w postaci ekogroszku, orzecha, groszku,
kostki, paliwa mineralne, paliwa wyrabiane z węgla antracytowego
i koksu, brykiety materiałów palnych [brykiety węgla], mieszanki
paliw, mieszanki węgla, pelet, brykiety paliwowe do użytku domowego, brykiety, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane

(111) 343704
(220) 2020 11 17
(210) 521003
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 22
(732) Tikkurila Sverige AB, Sztokholm (SE)
(540) (znak słowny)
(540) PAINT WITH CARE
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zabezpieczające przed
rdzą i psuciem drewna, barwniki, koloranty, bejce, surowe żywice
naturalne, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu,
dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, farby i lazury do szklenia, farby podkładowe i podkłady, czerwony tlenek ołowiu jako pigment,
barwniki do tekstyliów, lakiery do powlekania brązem i złocenia,
rozcieńczalniki i zagęszczacze do farb, preparaty zapobiegające
rdzewieniu i ochronne do drewna, metalu, tworzyw sztucznych,
cegły, cementu, betonu, szkła i materiałów ceramicznych budowlanych, pokrycia i powłoki (farby), powłoki, glazury, farby wapienne,
sykatywy [środki wysuszające] do farb, środki wiążące do barwników, mieszaniny wody, wapna i pigmentów, 9 programy komputerowe, oprogramowanie, aplikacja mobilna do wyboru kolorów,
informacji o produktach, farbach i powłokach, specyfikacji kolorów,
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informacji o produkcie, schematów farb i powłok oraz zarządzania nimi, narzędzia [jako oprogramowanie] związane z kolorami
przeznaczone do definiowania, wybierania i nakładania różnych
produktów do obróbki powierzchni, w tym farb, powłok i barwników, oprogramowanie do obróbki powierzchni do wizualizacji koloru domów, budynków lub obiektów, oprogramowanie do użytku
w mieszaniu i przygotowywaniu farb i barwników, oprogramowanie
do wyszukiwania, odzyskiwania, zarządzania, sortowania, selekcji
i przechowywania informacji dostępnych w Internecie w zakresie
obróbki powierzchni, oprogramowanie do nagrywania, monitorowania, kompilowania, analizowania, projektowania i przewidywania
trendów konsumenckich, publikacje elektroniczne, do pobrania,
urządzenia elektroniczne do analizy, pomiaru lub wyświetlania kolorów, oprogramowanie aplikacyjne na urządzenia mobilne umożliwiające wyświetlanie w kolorze w czasie rzeczywistym, kolorowanie
w rzeczywistości wirtualnej, elektroniczne udostępnianie takiego
wyświetlania, a także zawierające kalkulator farb, zestawienia kolorów, listy produktów i kolorów oraz informacje o sklepie, 16 papier i karton, tablice ogłoszeniowe z papieru lub kartonu, materiały
drukowane, fotografie, materiały piśmienne, kleje do materiałów
papierniczych lub do użytku domowego, materiały przeznaczone
dla artystów, pędzle, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nieujęte w innych klasach), wzorniki kolorów i karty kolorów, prospekty, afisze, plakaty, przewodniki, matryce, materiały drukowane
dotyczące próbek kolorów, drukowane materiały informacyjne i instruktażowe dotyczące kolorów i ich doboru, pędzle malarskie i wałki malarskie, płótna malarskie do użytku w salonach wystawowych
do farby i produktów kryjących, które należą do klasy 16 ze względu
na materiały, z których są wykonane, formularze, diagramy i szablony, naklejki [artykuły papiernicze], biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], publikacje drukowane, rysunki, materiały do modelowania, makiety architektoniczne, podręczniki [książki], instrukcje
i materiały dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów), koperty, drukowane materiały reklamowe produktów, drukowane reklamy, publikacje
promocyjne, plakaty reklamowe, broszury, 35 reklama, zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie udostępnianie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi handlu detalicznego i hurtowego oraz usługi sklepu internetowego w zakresie farb, powłok, pokryć i obróbki
powierzchniowej, dotyczące następujących rodzajów towarów:
chemikalia, farby, pokosty, lakiery, pokrycia i powłoki, środki konserwujące przed rdzą i przed niszczeniem drewna, barwniki, bejce,
surowe żywice naturalne, glazury, detergenty, metale w postaci folii
i proszku do malowania, zdobienia, drukowania i sztuki, materiały
drukowane, fotografie, artykuły papiernicze, usługi handlu detalicznego i hurtowego oraz usługi sklepu internetowego w zakresie
farb, powłok, pokryć i obróbki powierzchniowej, dotyczące następujących rodzajów towarów: kleje, materiały dla artystów, pędzle
i sprzęt malarzy, cylindry i wałki do malowania, szablony (szablony)
do malowania, folie ochronne z tworzyw sztucznych, folie ochronne samoprzylepne, taśmy maskujące, tabele kolorów i karty kolorów, próbki kolorów, materiały instruktażowe i dydaktyczne, usługi
handlu detalicznego i hurtowego oraz usługi sklepu internetowego
w zakresie farb, powłok, pokryć i obróbki powierzchniowej, dotyczące następujących rodzajów towarów: tworzywa sztuczne do pakowania, materiały budowlane, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
tekstylia, tkaniny, zasłony, materiały do pokrywania istniejących
podłóg i tapet, pokazy towarów, prezentacja produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomości społeczeństwa w kwestii
zagadnień i inicjatyw dotyczących środowiska i zrównoważonego
rozwoju.

(111) 343705
(220) 2020 11 17
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) SZAFRAŃSKA ALEKSANDRA, Myszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LB

(210) 521023
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(540)

(531) 17.02.01, 17.02.02, 17.02.04, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 16 materiały drukowane, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów
tekstylnych, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, odzież, 26
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy kółek lub łańcuszka).
(111) 343706
(220) 2020 11 18
(210) 521024
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) APE EUROPE, Levallois-Perret (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ape Polska, Rolnictwo, Tworzywa sztuczne, Środowisko
(540)

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 05.03.11, 05.03.13, 01.17.11
(510), (511) 36 usługi finansowe w zakresie ochrony środowiska,
w zakresie gospodarowania tworzywami sztucznymi w rolnictwie,
40 przetwarzanie i recykling odpadów, śmieci i zużytych rolniczych
tworzyw sztucznych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie recyklingu odpadów, śmieci i zużytych rolniczych tworzyw sztucznych, 41 organizacja cyklicznych spotkań (konferencji)
ekspertów z dziedziny rolnictwa i przemysłu, organizacja dni informacyjnych, sympozjów, pokazów, wystaw materiałów edukacyjnych
dotyczących rozwoju i wykorzystania tworzyw sztucznych w rolnictwie, organizowanie działań w celach edukacyjnych w zakresie pozyskiwania środków, odzysku, przetwarzania i recyklingu zużytych
rolniczych tworzyw sztucznych, usługi szkoleniowe, a mianowicie
uczestnictwo i organizacja specjalistycznych kursów szkoleniowych
dla techników rolniczych i przemysłowych, w szczególności w celu
ustawicznego szkolenia zawodowego, 42 usługi badawcze dotyczące odpowiedzialnego wykorzystywania tworzyw sztucznych w rolnictwie, a mianowicie w zakresie ochrony środowiska, usługi oceny
oddziaływania na środowisko, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, nowych technik wykorzystujących tworzywa sztuczne w dziedzinie produkcji roślinnej i zwierzęcej, usługi
konsultacyjne dotyczące badań w dziedzinie ochrony środowiska,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie ochrony środowiska,
a także prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz z powyższej
dziedziny, badania i rozwój nowych produktów dla osób trzecich
służące zrównoważonemu korzystaniu z przyrody i środowiska, 44
usługi rolnicze, rolnicze informacje online dotyczące odpowiedzialnego wykorzystywania tworzyw sztucznych w rolnictwie, doradztwo i konsultacje rolnicze mające na celu promowanie stosowania
tworzyw sztucznych w rolnictwie w celu poprawy jakości i wydajności produkcji rolnej.
(111) 343707
(220) 2020 11 17
(210) 521045
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 15
(732) RUTA MAREK, RUTA MAŁGORZATA GRYF-TOUR SPÓŁKA
CYWILNA, Gryfice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JANTAR REWAL
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży stacjonarnej i przez internet produktów spożywczych.

(540)

(591) żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy, beżowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 26.13.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru, agendy, aplikacje z papieru, arkusze do pakowania z papieru, artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze na przyjęcia, banery wystawowe
wykonane z kartonu, banery wystawowe wykonane z papieru, bilety,
bilety wstępu, biuletyny [materiały drukowane], biurowe artykuły
papiernicze, bloczki do zapisywania, bloki listowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury drukowane, cenniki, certyfikaty
drukowane, czasopisma branżowe, datowniki, dekoracje na stół z papieru, długopisy kolorowe, dyplomy drukowane, etykiety z papieru,
formularze [blankiety, druki], identyfikatory, jadłospisy, kartki okolicznościowe, kartonowe pudełka do pakowania, karty menu, karty
z nazwiskami, katalogi hoteli, koperty, księgi gości, kupony, magazyny podróżnicze, mapy, materiały do pisania, odbitki fotograficzne,
okładki czasopism, papierowe metki [zawieszki], pieczątki biurowe,
pióra i długopisy, plany drukowane, pocztówki i widokówki, podstawki papierowe, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
reklamy drukowane, serwetki stołowe papierowe, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, teczki [artykuły papiernicze], torby papierowe, ulotki, wizytówki, zaproszenia, 43 biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi informacyjne związane
z hotelami, hotelowe usługi kateringowe, informacja na temat hoteli,
organizowanie zakwaterowania dla turystów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania, serwowanie żywności i napojów dla gości, tymczasowy wynajem pokoi,
usługi hotelowe, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
zakwaterowania tymczasowego, usługi pensjonatów, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami], usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, zakwaterowanie na pobyt czasowy.
(111) 343708
(220) 2020 11 19
(210) 521083
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) BEST BRAND FOOD & DRINKS (BBFD) LIMITED, Scunthorpe (GB)
(540) (znak słowny)
(540) VYBERO
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.
(111) 343709
(220) 2020 11 21
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) DELI2 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DD deli2.pl
(540)
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(210) 521164

(591) złoty, czarny
(531) 24.09.01, 24.09.05, 24.09.24, 26.02.16, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.13,
27.05.23, 27.07.01, 27.07.13, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.12

(111) 343710
(220) 2020 11 20
(210) 521192
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Czas niedokonany
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne,
audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry
telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16
druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura,
karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane],
podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione,
narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania
fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów
fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną
czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public
relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić
konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, promowanie koncertów muzycznych, promocja [reklama] koncertów, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie
cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
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i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu
nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli,
produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, koncerty muzyczne,
prezentacja koncertów, organizowanie koncertów, rezerwacje koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, usługi
koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych prezentacja koncertów muzycznych, usługi koncertów śpiewu, produkcja koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, rezerwacja
biletów na koncerty, rozrywka w postaci koncertów, organizowanie
koncertów muzyki pop, organizowanie i prowadzenie koncertów, biura rezerwacji biletów koncertowych, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi
rezerwacji biletów na koncerty, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizacja i przeprowadzanie koncertów
muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych,
usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 343711
(220) 2020 11 19
(210) 521196
(151) 2021 06 17
(441) 2021 02 22
(732) MYŚLIWIEC BOGUSŁAW, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEPSOD
(510), (511) 6 barierki metalowe, baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], budowlane materiały metalowe, drabiny metalowe, dysze,
końcówki wylotowe z metalu, kabiny kąpielowe metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe kątowniki stalowe, metalowe kratki odpływowe, metalowe rynny,
metalowe uchwyty rynnowe, metalowe zaciski do rur, ogrodzenia
metalowe, okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], panele konstrukcyjne metalowe, płytki metalowe, poręcze metalowe,
puszki metalowe, rynny aluminiowe, szkielety ramowe konstrukcji
metalowych [budownictwo], trampoliny basenowe metalowe, węże
metalowe do basenów pływackich, zawory metalowe, inne niż części maszyn, zbiorniki metalowe, złączki rur metalowe, 7 dmuchawy
elektryczne, dmuchawy [maszyny], maszyny do filtrowania, instalacje pomp do cieczy, maszyny czyszczące do basenów, maszyny
do cięcia, maszyny do formowania metalu, maszyny do oczyszczania powierzchni cieczy, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny
i przyrządy do spawania i lutowania, membrany do pomp, narzędzia
szlifierskie [maszyny lub części maszyn], pompy, pompy basenowe
do wytwarzania przeciwprądu, pompy wodne, przełączniki hydraulicznie sterowane, spawarki, wiertarki, 9 bezprzewodowe przełączniki, czujniki piezoelektryczne, pneumatyczne urządzenia sterujące,
potencjometry cyfrowe, przełączniki piezoelektryczne, rezystory
nastawne [potencjometry], skrzynki przyłączeniowe [elektryczność],
skrzynki rozdzielcze elektryczne, 10 baseny sanitarne, przyrządy
do masażu, urządzenia do masażu, 11 armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baseny termalne, brodziki,
ciśnieniowe zbiorniki wody, cylindry do podgrzewania wody, dopasowane pokrywy na wanny z hydromasażem, dopasowane wkładki
do brodzików, dopasowane wkładki do jacuzzi, dysze do aparatury
łazienkowej, dysze do hydromasażu, dysze do wanien, dysze wylotowe do wytwarzania biczów masujących w wannach spa, elementy oświetleniowe, elementy zabezpieczające do rur wodnych, filtry
do basenów, filtry do wody, fontanny, instalacje oświetleniowe do basenów zamontowane pod wodą, indukcyjne podgrzewacze wody,
instalacje do filtrowania wody, instalacje do oczyszczania wody, instalacje do podgrzewania basenów, instalacje do schładzania wody,
instalacje do wanien z hydromasażem, instalacje oświetleniowe
do basenów zamontowane pod wodą, instalacje prysznicowe, kabiny natryskowe, lampy LED, natryski, prysznice, ozdobne wodotryski,
spa [baseny podgrzewane], urządzenia do chlorowania basenów,
urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia
do oczyszczania wody, urządzenia do przepływowego podgrzewania wody, urządzenia do regulacji wody, urządzenia do sterylizacji
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wody, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody,
urządzenia podgrzewające do basenów, wanny, wylewki wannowe,
zawory odcinające do regulacji przepływu wody, zawory regulujące
poziom w zbiornikach, zbiorniki na wodę, zespoły do oczyszczania
wody, zespoły do uzdatniania wody, zespoły sanitarne, 19 bariery,
niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
konstrukcje przenośne niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe,
odpływy niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], przewody powietrzne z materiałów
niemetalowych do użytku w budownictwie, przewody z tworzyw
sztucznych do nawadniania, rury odpływowe, rynny niemetalowe, wylewka, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw
sztucznych, zbiorniki na wodę deszczową (niemetalowe-), 35 agencje importowe i eksportowe, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, publikowanie materiałów reklamowych,
reklama, usługi agencji informacji handlowej, usługi marketingowe,
zarządzanie bazami danych, usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], drabiny metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, trampoliny basenowe metalowe, dmuchawy elektryczne, pompy, baseny
termalne, brodziki, filtry do basenów, fontanny, lampy LED, spa [baseny podgrzewane], urządzenia do kąpieli, urządzenia do filtrowania
wody, wanny, wylewki wannowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: baseny kąpielowe
[konstrukcje metalowe], drabiny metalowe, konstrukcje przenośne
metalowe, trampoliny basenowe metalowe, dmuchawy elektryczne, pompy, baseny termalne, brodziki, filtry do basenów, fontanny,
lampy LED, spa [baseny podgrzewane], urządzenia do kąpieli, urządzenia do filtrowania wody, wanny, wylewki wannowe, konstrukcje
przenośne niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], drabiny
metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, trampoliny basenowe
metalowe, dmuchawy elektryczne, pompy, baseny termalne, brodziki, filtry do basenów, fontanny, lampy LED, spa [baseny podgrzewana, urządzenia do kąpieli, urządzenia do filtrowania wody, wanny,
wylewki wannowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, pływackie
baseny [konstrukcje niemetalowe], usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: baseny kąpielowe
[konstrukcje metalowe], drabiny metalowe, konstrukcje przenośne
metalowe, trampoliny basenowe metalowe, dmuchawy elektryczne, pompy, baseny termalne, brodziki, filtry do basenów, fontanny,
lampy LED, spa [baseny podgrzewane], urządzenia do kąpieli, urządzenia do filtrowania wody, wanny, wylewki wannowe, konstrukcje
przenośne niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], 37 budowa basenów, czyszczenie basenów, czyszczenie przepustów, czyszczenie zbiorników, instalacja urządzeń sanitarnych,
konserwacja basenów, naprawa lub konserwacja pomp, naprawa lub
konserwacja wanien, usługi ślusarskie [naprawa], wiercenie, 40 cięcie
metalu, cięcie stali, obróbka materiałów wiązką laserową, obróbka
powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania
dokładnego, piaskowanie, polerowanie, szlifowanie, trasowanie laserem, usługi formowania na zamówienie, usługi spawalnicze, usługi
w zakresie obróbki metalu, walcowanie .

(111) 343712
(220) 2020 11 19
(151) 2021 06 17
(441) 2021 02 22
(732) MYŚLIWIEC BOGUSŁAW, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lepsod
(540)

(210) 521197

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 6 barierki metalowe, baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], budowlane materiały metalowe, drabiny metalowe, dysze,
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końcówki wylotowe z metalu, kabiny kąpielowe metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe
kątowniki stalowe, metalowe kratki odpływowe, metalowe rynny,
metalowe uchwyty rynnowe, metalowe zaciski do rur, ogrodzenia
metalowe, okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], panele
konstrukcyjne metalowe, płytki metalowe, poręcze metalowe, puszki
metalowe, rynny aluminiowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], trampoliny basenowe metalowe, węże metalowe do basenów pływackich, zawory metalowe, inne niż części maszyn,
zbiorniki metalowe, złączki rur metalowe, 7 dmuchawy elektryczne,
dmuchawy [maszyny], maszyny do filtrowania, instalacje pomp do cieczy, maszyny czyszczące do basenów, maszyny do cięcia, maszyny
do formowania metalu, maszyny do oczyszczania powierzchni cieczy,
maszyny do przetwórstwa metali, maszyny i przyrządy do spawania
i lutowania, membrany do pomp, narzędzia szlifierskie [maszyny lub
części maszyn], pompy, pompy basenowe do wytwarzania przeciwprądu, pompy wodne, przełączniki hydraulicznie sterowane, spawarki,
wiertarki, 9 bezprzewodowe przełączniki, czujniki piezoelektryczne,
pneumatyczne urządzenia sterujące, potencjometry cyfrowe, przełączniki piezoelektryczne, rezystory nastawne [potencjometry], skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], skrzynki rozdzielcze elektryczne, 10
baseny sanitarne, przyrządy do masażu, urządzenia do masażu, 11 armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baseny
termalne, brodziki, ciśnieniowe zbiorniki wody, cylindry do podgrzewania wody, dopasowane pokrywy na wanny z hydromasażem, dopasowane wkładki do brodzików, dopasowane wkładki do jacuzzi, dysze
do aparatury łazienkowej, dysze do hydromasażu, dysze do wanien,
dysze wylotowe do wytwarzania biczów masujących w wannach spa,
elementy oświetleniowe, elementy zabezpieczające do rur wodnych,
filtry do basenów, filtry do wody, fontanny, instalacje oświetleniowe
do basenów zamontowane pod wodą, indukcyjne podgrzewacze
wody, instalacje do filtrowania wody, instalacje do oczyszczania wody,
instalacje do podgrzewania basenów, instalacje do schładzania wody,
instalacje do wanien z hydromasażem, instalacje oświetleniowe do basenów zamontowane pod wodą, instalacje prysznicowe, kabiny natryskowe, lampy LED, natryski, prysznice, ozdobne wodotryski, spa [baseny podgrzewane], urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia
do filtrowania wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia do oczyszczania wody, urządzenia do przepływowego podgrzewania wody, urządzenia do regulacji wody, urządzenia do sterylizacji wody, urządzenia
do wanien z hydromasażem, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia podgrzewające do basenów, wanny, wylewki wannowe, zawory odcinające do regulacji przepływu wody, zawory regulujące poziom w zbiornikach,
zbiorniki na wodę, zespoły do oczyszczania wody, zespoły do uzdatniania wody, zespoły sanitarne, 19 bariery, niemetalowe, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, konstrukcje przenośne
niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, odpływy niemetalowe,
ogrodzenia niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], przewody powietrzne z materiałów niemetalowych do użytku
w budownictwie, przewody z tworzyw sztucznych do nawadniania,
rury odpływowe, rynny niemetalowe, wylewka, zawory wodociągowe
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki na wodą deszczową (niemetalowe-), 35 agencje importowe i eksportowe, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, publikowanie
materiałów reklamowych, reklama, usługi agencji informacji handlowej, usługi marketingowe, zarządzanie bazami danych, usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: baseny kąpielowe
[konstrukcje metalowe], drabiny metalowe, konstrukcje przenośne
metalowe, trampoliny basenowe metalowe, dmuchawy elektryczne,
pompy, baseny termalne, brodziki, filtry do basenów, fontanny, lampy LED, spa [baseny podgrzewane], urządzenia do kąpieli, urządzenia
do filtrowania wody, wanny, wylewki wannowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: baseny
kąpielowe [konstrukcje metalowe], drabiny metalowe, konstrukcje
przenośne metalowe, trampoliny basenowe metalowe, dmuchawy
elektryczne, pompy, baseny termalne, brodziki, filtry do basenów, fontanny, lampy LED, spa [baseny podgrzewane], urządzenia do kąpieli,
urządzenia do filtrowania wody, wanny, wylewki wannowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], drabiny me-
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talowe, konstrukcje przenośne metalowe, trampoliny basenowe metalowe, dmuchawy elektryczne, pompy, baseny termalne, brodziki,
filtry do basenów, fontanny, lampy LED, spa [baseny podgrzewane],
urządzenia do kąpieli, urządzenia do filtrowania wody, wanny, wylewki wannowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, pływackie baseny
[konstrukcje niemetalowe], usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], drabiny metalowe, konstrukcje przenośne metalowe,
trampoliny basenowe metalowe, dmuchawy elektryczne, pompy, baseny termalne, brodziki, filtry do basenów, fontanny, lampy LED, spa
[baseny podgrzewane], urządzenia do kąpieli, urządzenia do filtrowania wody, wanny, wylewki wannowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe], 37 budowa
basenów, czyszczenie basenów, czyszczenie przepustów, czyszczenie
zbiorników, instalacja urządzeń sanitarnych, konserwacja basenów,
naprawa lub konserwacja pomp, naprawa lub konserwacja wanien,
usługi ślusarskie [naprawa], wiercenie, 40 cięcie metalu, cięcie stali,
obróbka materiałów wiązką laserową, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, piaskowanie, polerowanie, szlifowanie, trasowanie laserem, usługi formowania
na zamówienie, usługi spawalnicze, usługi w zakresie obróbki metalu,
walcowanie .

(111) 343713
(220) 2020 11 20
(210) 521198
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) TURKOWIAK BARTOSZ DONUM ARTIS, Przyczyna Dolna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DonumArtis
(540)

(591) ciemnoszary, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 obrazy i zdjęcia.
(111) 343714
(220) 2020 11 20
(210) 521202
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) GÓRKA PATRYCJA JANOSIŁ USŁUGI TRANSPORTOWE,
Nowy Targ (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JANOSIŁ
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.04, 02.01.15, 02.01.23
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów.
(111) 343715
(220) 2020 11 24
(210) 521260
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) SUENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lipków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sueno
(540)

(591) jasnozielony
(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
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(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, 25
obuwie, odzież, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 35 usługi zaopatrzenia w kosmetyki i galanterię hotelową.

(111) 343716
(220) 2020 11 23
(210) 521281
(151) 2021 07 01
(441) 2021 02 01
(732) KASTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Błonie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KASTELLSEPT
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia podłóg, płyny do mycia,
środki do mycia rąk, preparaty do mycia rąk, produkty do mycia rąk,
preparaty do mycia do użytku domowego, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, 5 antyseptyczne preparaty do mycia,
antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjny preparat do mycia
rąk, odkażający preparat do mycia rąk, środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia twarzy, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, antybakteryjne pieniące się środki do mycia, preparaty
do dezynfekcji powietrza, preparaty do dezynfekcji rąk, 7 zamiatarki
drogowe, zamiatarki ulic, zamiatarki elektryczne, zamiatarki bezprzewodowe, zamiatarki drogowe [maszyny], zamiatarki ulic [maszyny], zamiatarki drogowe [samojezdne], zamiatarki do trawników [maszyny], elektryczne zamiatarki do dywanów, zamiatarki elektryczne
(części maszyn), zamiatarki [maszyny] do basenów, maszyny do mycia podłóg, maszyny do czyszczenia podłóg, maszyny do szorowania podłóg, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg, roboty
do czyszczenia podłóg [polerowania], automatyczne urządzenia
do szorowania podłóg, roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania],
przemysłowe maszyny do czyszczenia [polerowania] podłóg, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], szczotki
elektryczne, szczotki [części maszyn], szczotki obrotowe [maszyny],
szczotki do odkurzaczy, maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni
zewnętrznych, 11 urządzenia do mycia rąk, umywalki do mycia rąk
[toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do dezynfekcji wody, urządzenia do dezynfekcji
pisuarów, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia do dezynfekcji naczyń do celów przemysłowych.
(111) 343717
(220) 2020 11 23
(210) 521282
(151) 2021 07 01
(441) 2021 02 01
(732) KASTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Błonie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASTELLSEPT
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 24.01.03, 24.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia podłóg, płyny do mycia,
środki do mycia rąk, preparaty do mycia rąk, produkty do mycia rąk,
preparaty do mycia do użytku domowego, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, 5 antyseptyczne preparaty do mycia,
antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjny preparat do mycia
rąk, odkażający preparat do mycia rąk, środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia twarzy, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, antybakteryjne pieniące się środki do mycia, preparaty
do dezynfekcji powietrza, preparaty do dezynfekcji rąk, 7 zamiatarki
drogowe, zamiatarki ulic, zamiatarki elektryczne, zamiatarki bezprzewodowe, zamiatarki drogowe [maszyny], zamiatarki ulic [maszy-
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ny], zamiatarki drogowe [samojezdne], zamiatarki do trawników [maszyny], elektryczne zamiatarki do dywanów, zamiatarki elektryczne
(części maszyn), zamiatarki [maszyny] do basenów, maszyny do mycia podłóg, maszyny do czyszczenia podłóg, maszyny do szorowania podłóg, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg, roboty
do czyszczenia podłóg [polerowania], automatyczne urządzenia
do szorowania podłóg, roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania],
przemysłowe maszyny do czyszczenia [polerowania] podłóg, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], szczotki
elektryczne, szczotki [części maszyn], szczotki obrotowe [maszyny],
szczotki do odkurzaczy, maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni
zewnętrznych, 11 urządzenia do mycia rąk, umywalki do mycia rąk
[toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do dezynfekcji wody, urządzenia do dezynfekcji
pisuarów, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia do dezynfekcji naczyń do celów przemysłowych.

(111) 343718
(220) 2020 11 23
(210) 521283
(151) 2021 07 01
(441) 2021 02 01
(732) KASTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Błonie (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 24.01.03, 24.01.16, 24.13.24, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia podłóg, płyny do mycia,
środki do mycia rąk, preparaty do mycia rąk, produkty do mycia rąk,
preparaty do mycia do użytku domowego, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, 5 antyseptyczne preparaty do mycia,
antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjny preparat do mycia
rąk, odkażający preparat do mycia rąk, środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia twarzy, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, antybakteryjne pieniące się środki do mycia, preparaty
do dezynfekcji powietrza, preparaty do dezynfekcji rąk, 7 zamiatarki
drogowe, zamiatarki ulic, zamiatarki elektryczne, zamiatarki bezprzewodowe, zamiatarki drogowe [maszyny], zamiatarki ulic [maszyny], zamiatarki drogowe [samojezdne], zamiatarki do trawników [maszyny], elektryczne zamiatarki do dywanów, zamiatarki elektryczne
(części maszyn), zamiatarki [maszyny] do basenów, maszyny do mycia podłóg, maszyny do czyszczenia podłóg, maszyny do szorowania podłóg, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg, roboty
do czyszczenia podłóg [polerowania], automatyczne urządzenia
do szorowania podłóg, roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania],
przemysłowe maszyny do czyszczenia [polerowania] podłóg, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], szczotki
elektryczne, szczotki [części maszyn], szczotki obrotowe [maszyny],
szczotki do odkurzaczy, maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni
zewnętrznych, 11 urządzenia do mycia rąk, umywalki do mycia rąk
[toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do dezynfekcji wody, urządzenia do dezynfekcji
pisuarów, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia do dezynfekcji naczyń do celów przemysłowych.
(111) 343719
(220) 2020 11 23
(210) 521291
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) AGRISOLAR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AGRISOLAR ENERGY
(510), (511) 4 energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, energia
elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna,
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40 wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, wytwarzanie energii.

(111) 343720
(220) 2020 11 24
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24
(540)

(210) 521337

(591) biały, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz inne płatności realizowane w sieci
Internet oraz za pomocą terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi bankowości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi
związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności).
(111) 343721
(220) 2020 11 24
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24
(540)

(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz inne płatności realizowane w sieci
Internet oraz za pomocą terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi bankowości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi
związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności) .

(111) 343723
(220) 2020 11 24
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24GO
(540)

(210) 521341

(210) 521339

(591) czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.11
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz inne płatności realizowane w sieci
Internet oraz za pomocą terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi bankowości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi
związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności).
(111) 343722
(220) 2020 11 24
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24GO
(540)
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(210) 521340

(591) czarny, ciemnoczerwony, ciemnoszary, czarny, czerwony,
jasnoczerwony, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz inne płatności realizowane w sieci
Internet oraz za pomocą terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi bankowości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi
związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności).
(111) 343724
(220) 2020 11 24
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24GO
(540)

(210) 521342

(591) biały, ciemnoszary, czarny, jasnoszary, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz inne płatności realizowane w sieci
Internet oraz za pomocą terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi bankowości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi
związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności).

(591) biały, ciemnoszary, czarny, jasnoszary, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25

(111) 343725
(220) 2020 11 24
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24GO

(210) 521343
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(540)

(732) ŁYSKANOWSKA KATARZYNA PPHU, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFE SPaCE in good taste
(540)

(591) ciemnoczerwony, ciemnoszary, czarny, czerwony,
jasnoczerwony, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz inne płatności realizowane w sieci
Internet oraz za pomocą terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi bankowości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi
związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności).
(111) 343726
(220) 2020 11 24
(210) 521344
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) P24GO
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz inne płatności realizowane w sieci
Internet oraz za pomocą terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi bankowości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi
związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności).
(111) 343727
(220) 2020 11 24
(210) 521351
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) P24
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz inne płatności realizowane w sieci
Internet oraz za pomocą terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi bankowości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi
związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności).
(111) 343728
(220) 2020 11 25
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) NOWAK ŁUKASZ, Filipowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inteligentna klimatyzacja
(540)

(210) 521352

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12, 01.01.01, 01.01.25
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego.
(111) 343729
(151) 2021 06 23
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(220) 2020 11 25
(441) 2021 03 08

(210) 521408

(591) jasnoniebieski, czerwony, jasnoszary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, marketing ukierunkowany, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów handlowych dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
aukcyjne, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi lobbingu handlowego, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wypożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, wyceny handlowe,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, inwestycje kapitałowe, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
transakcje finansowe, usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni biurowej, zarządzanie finansowe
płatnościami w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością,
37 nadzór budowlany, budownictwo, murarstwo, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryczne, usługi hydrauliczne, usługi porządkowania
domów, wynajem sprzętu budowlanego, 42 opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, 43 wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 343730
(220) 2020 11 25
(210) 521435
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) investGDA
(540)

(591) błękitny, niebieski, granatowy, turkusowy, ciemnoniebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, ekonomiczne prognozy, organizowanie targów handlowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], reklama, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi public relations, 36 doradztwo w sprawach finansowych, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie
nieruchomością, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi związane z majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budowa i naprawa magazynów, budownictwo, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.
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(111) 343731
(220) 2020 11 27
(210) 521471
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) 1STPLACE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 1stplace
(510), (511) 35 usługi w zakresie pozycjonowania marki, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie konkursami w celach
reklamowych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja public relations,
agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy,
badanie rynku, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie
informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych
online, gromadzenie informacji związanych z reklamą, informacja
marketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie,
kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing finansowy, marketing dotyczący promocji, marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, modelki i modele do celów
reklamowych i promocji sprzedaży, negocjowanie kontraktów reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie
imprez reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych,
pośrednictwo w zakresie reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w Internecie, produkcja materiałów reklamowych i reklam, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, promocja
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocyjne usługi
handlowe, promowanie działalności gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów
reklamowych online, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych,
reklama i usługi reklamowe, reklama i marketing, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklamy online, umieszczanie reklam, udzielanie
informacji związanych z reklamą, udzielanie informacji dotyczących
marketingu, udostępnianie raportów marketingowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne
i reklamowe, usługi reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe
online, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie
promocji towarów, usługi reklamowe, promocyjne i public relations,
usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, wyświetlanie
reklam dla osób trzecich, analizy gospodarcze, analiza cen, analizy
kosztów, analiza rynku, analizy rynku, analizy badań rynkowych, analiza trendów marketingowych, analiza w zakresie marketingu, analizy
w zakresie marketingu, 42 projektowanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych, projektowanie stron domowych i stron
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internetowych, projektowanie stron głównych, tworzenie stron elektronicznych, programowanie stron internetowych, aktualizowanie
stron internetowych, kompilacja stron internetowych, projektowanie
komputerowych stron internetowych, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron
głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron
głównych i stron internetowych, projektowanie i aktualizacja stron
głównych i stron internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych, hosting mobilnych stron internetowych, doradztwo związane
z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie
stron internetowych, tworzenie stron internetowych dla innych, usługi
testowania obciążenia stron internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie stron internetowych
w celach reklamowych, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych,
projektowanie stron głównych i witryn internetowych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, aktualizowanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi w zakresie hostingu stron
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie
stron głównych dla osób trzecich, aktualizacja stron głównych dla
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron
internetowych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, programowanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim,
zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów
komórkowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych, instalowanie stron internetowych w Internecie
na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron
internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich,
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, pisanie na zamówienie programów komputerowych,
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych.

(111) 343732
(220) 2020 11 27
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 22
(732) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24NOW
(540)

(210) 521474

(591) biały, ciemnoszary, czarny, szary
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności kartami płatniczy-
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mi, płatności mobilne i zdalne oraz inne płatności realizowane w sieci
Internet oraz za pomocą terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi bankowości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi
związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności) .

(111) 343733
(220) 2020 11 27
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 22
(732) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24NOW
(540)

(210) 521475

(591) ciemnoczerwony, ciemnoniebieski, czerwony, szary, czarny
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz inne płatności realizowane w sieci
Internet oraz za pomocą terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi bankowości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi
związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności) .
(111) 343734
(220) 2020 11 27
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 22
(732) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24NOW
(540)

(210) 521476

(591) ciemnoczerwony, ciemnoniebieski, czerwony, szary, czarny
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz inne płatności realizowane w sieci
Internet oraz za pomocą terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi bankowości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi
związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności) .
(111) 343735
(220) 2020 11 27
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 22
(732) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P24NOW
(540)

(210) 521477

(591) biały, granatowy, szary
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz inne płatności realizowane w sieci
Internet oraz za pomocą terminali elektronicznych, usługi bankowo-
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ści, usługi bankowości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi
związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności) .

(111) 343736
(220) 2020 11 27
(210) 521478
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 22
(732) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) P24NOW
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finansowego, przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz inne płatności realizowane w sieci
Internet oraz za pomocą terminali elektronicznych, usługi bankowości, usługi bankowości elektronicznej, usługi finansowe oraz usługi
związane z udzielaniem pożyczek i kredytów, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności).
(111) 343737
(220) 2020 11 26
(210) 521502
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) ATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATOS OCHRONA
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 23.01.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
audyt działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, informacja o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 39
chroniony transport przedmiotów wartościowych,transport samochodami opancerzonymi, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
fizycznego, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona osobista. usługi detektywistyczne, usługi w zakresie
ochrony .
(111) 343738
(220) 2020 12 01
(210) 521600
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) KMT CONSULTING KLIMCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KMT
(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01, 26.13.25
(510), (511) 37 usługi doradztwa budowlanego, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, 42 usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne i inżynie-
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ryjne, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów
biurowych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania
planów architektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi w zakresie
planowania architektonicznego, projektowanie budowlane, opracowywanie projektów technicznych.

[urządzenia szyfrujące], transpondery, 44 aromaterapia, chirurgia
plastyczna, domowa opieka pielęgniarska, fizjoterapia, hospicja,
masaż, medyczna opieka pielęgniarska, opieka paliatywna, opieka
pielęgniarska, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc
medyczna, usługi domów opieki nad ludźmi starszymi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi klinik medycznych, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne,
usługi terapeutyczne.

(111) 343739
(220) 2020 12 01
(210) 521618
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) WASIAK BETEILIGUNGS-GMBH, Hanower (DE)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(111) 343741
(220) 2020 12 02
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN PHARM FOOT
(540)

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, fioletowy,
różowy
(531) 29.01.15, 26.07.25, 26.13.25
(510), (511) 9 elektroniczne terminarze osobiste, hologramy, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki,
karty inteligentne [karty z układem scalonym], kodery magnetyczne,
kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, monitory [programy komputerowe], oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, platformy
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, sprzęt komputerowy, tokeny bezpieczeństwa
[urządzenia szyfrujące], transpondery, 44 aromaterapia, chirurgia
plastyczna, domowa opieka pielęgniarska, fizjoterapia, hospicja,
masaż, medyczna opieka pielęgniarska, opieka paliatywna, opieka
pielęgniarska, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc
medyczna, usługi domów opieki nad ludźmi starszymi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi klinik medycznych, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne,
usługi terapeutyczne.
(111) 343740
(220) 2020 12 01
(210) 521619
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) WASIAK BETEILIGUNGS-GMBH, Hanower (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ann
(540)

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, fioletowy,
różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.07.25, 26.13.25
(510), (511) 9 elektroniczne terminarze osobiste, hologramy, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki,
karty inteligentne [karty z układem scalonym], kodery magnetyczne,
kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, monitory [programy komputerowe], oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, platformy
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, sprzęt komputerowy, tokeny bezpieczeństwa

(210) 521650

(591) różowy, biały, srebrny
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, żele budujące
do paznokci, akryl do paznokci, rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne
do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne, 8 akcesoria do manicure i pedicure,
pilniki, polerki do manicure, kostki polerujące do manicure, patyczki
do manicure, łyżeczki kosmetyczne, tarki do pedicure, cążki do skórek, obcinacze do paznokci, nożyczki do paznokci, frezy do manicure,
kapturki na frezy do manicure, 35 sprzedaż kosmetyków, farmaceutyków i akcesoriów do manicure i pedicure, 44 salony piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody dla ludzi.
(111) 343742
(220) 2020 12 02
(210) 521662
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) SITEK WALDEMAR, ZAWISTOWSKI KRZYSZTOF
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BARWA SAM
SPÓŁKA CYWILNA, Owczarnia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MROZO-SYLIKAT
(510), (511) 1 środki wiążące betony i zaprawy murarskie w niskich
temperaturach.
(111) 343743
(220) 2020 12 02
(210) 521666
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) SITEK WALDEMAR, ZAWISTOWSKI KRZYSZTOF
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BARWA SAM
SPÓŁKA CYWILNA, Owczarnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIMEK
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.05, 27.05.17
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(510), (511) 1 środki wiążące betony i zaprawy murarskie w niskich
temperaturach.

(111) 343744
(220) 2020 12 04
(210) 521744
(151) 2021 06 29
(441) 2021 02 22
(732) HOYA LENS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wzrok
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, soczewki antyrefleksyjne, soczewki okularowe, soczewki optyczne,
szklane soczewki optyczne, soczewki okularów słonecznych, soczewki do okularów, pojemniki do soczewek kontaktowych, urządzenia do czyszczenia soczewek laserów CD, półfabrykaty soczewek
do korekcji wzroku, etui na okulary, 35 kampanie marketingowe,
publikacja reklam, reklamy online, reklama banerowa, 41 kursy instruktażowe, szkolenie i instruktaż, publikowanie literatury instruktażowej, organizowanie kursów instruktażowych, usługi edukacyjne
i instruktażowe, szkolenia edukacyjne, produkcja filmów szkoleniowych.
(111) 343745
(220) 2020 12 04
(210) 521836
(151) 2021 06 29
(441) 2021 02 22
(732) MIEJSKI DOM KULTURY W ŚWINOUJŚCIU, Świnoujście (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Markowy Festiwal
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych,
materiały dla artystów z wyjątkiem farb, pędzle malarskie, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego,
20 meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone kości, rogi, kość słoniowa, fiszbin lub macica perłowa, muszle,
sepiolit, bursztyn, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury.
(111) 343746
(220) 2020 12 07
(210) 521872
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +INᵁ
(540)

(591) biały, niebieski, granatowy
(531) 24.01.15, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz substancje
naturalne, stosowane jako inhibitory, w tym inhibitory nitryfikacji,
ureazy, mieszaniny inhibitorów, nawozy, w tym nawozy mineralne,
nawozy azotowe, nawozy zawierające ihibitory, w tym inhibitory
nitryfikacji, ureazy, mieszaniny inhibitorów, 35 sprzedaż produktów
nawozowych, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych,
handlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, radio-

43

wych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja
sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych
i agrochemicznych w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 usługi
doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(111) 343747
(220) 2020 12 08
(210) 521942
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) Eicher Motors Limited, New Delhi (IN)
(540) (znak słowny)
(540) ROYAL ENFIELD
(510), (511) 12 motocykle, motocykle silnikowe, skutery, dwukołowce, samochody, silniki do pojazdów lądowych, siodełka do motocykli, amortyzatory do pojazdów lądowych, klaksony do pojazdów,
łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy do motocykli,
dzwonki do motocykli, stojaki na motocykle, ramy do motocykli,
dętki do opon motocykli, błotniki do motocykli, kierownica do motocykli, silniki do motocykli, piasty do kół w pojazdach (motocykle),
opony do motocykli, bagażnik do pojazdów, sprzęgła do pojazdów
lądowych, płyty sprzęgła do pojazdów lądowych, hamulce do pojazdów lądowych, okładziny hamulcowe do pojazdów lądowych, koła
i obręcze do motocykli, części, wyposażenie i jego części składowe
należące do klasy 12, 25 odzież, nakrycia głowy, kurtki [odzież], pikowane kurtki [odzież], swetry, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, pulowery, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, ocieplacze, legginsy [ocieplacze], legginsy, bielizna osobista, podszewki (gotowe) [części odzieży].
(111) 343748
(220) 2020 09 23
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Radio lfa
(540)

(210) 518587

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety,
kalendarze, książki, rysunki, katalogi, 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
badania opinii publicznej, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, rozpowszechnianie reklam, tworzenie
tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego dla celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, poszukiwania w zakresie patronatu, 38 agencje
informacyjne, komunikacja radiowa, nadawanie bezprzewodowe,
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych,
transmisja satelitarna, emisja radiowa, emisja programów telewizyjnych i radiowych, przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać
cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie
konkursów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], usługi prezenterów muzyki, usługi studia nagrań, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie loterii, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 42 hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich dla potrzeb serwisów informacyjnych,
tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania ekspertyz i raportów
naukowo-nadawczych w dziedzinie mediów.
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(111) 343749
(220) 2020 09 22
(210) 518598
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) WIDAWSKA-LANDWÓJTOWICZ JOANNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FESTIWAL SPADAJĄCYCH GWIAZD
(510), (511) 41 usługi artystów teatralnych, obsługa i organizacja koncertów, edukacja muzyczna, informacja o imprezach artystycznych
i rozrywkowych, usługi kompozycji muzycznych, organizowanie konkursów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury, organizowanie spektakli, parki rozrywki, producenckie usługi muzyczne, prowadzenie i organizowanie koncertów,
produkcja przedstawień teatralnych usługi dystrybucji biletów.
(111) 343750
(220) 2020 11 25
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) SZYMCZUCH OLIWIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NO NAME
(540)

(210) 518606

(591) biały, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, płynne kremy [kosmetyki], kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki do stosowania
na skórę, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kosmetyki kolorowe,
kosmetyki do rzęs, preparaty samoopalające [kosmetyki], kosmetyki do brwi, kosmetyki do ust, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki
do makijażu twarzy, błyszczyki do ust [kosmetyki], tipsy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do paznokci, kremy do ciała [kosmetyki], zmywacze
do paznokci [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], podkłady
do paznokci [kosmetyki], peelingi do twarzy [kosmetyki], środki
nawilżające do twarzy [kosmetyki], baza podkładowa do paznokci
[kosmetyki], kosmetyki do włosów, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki
naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki w formie olejków, środki wyszczuplające [kosmetyki],
inne niż do celów medycznych, lakiery do paznokci, preparaty do pedicure, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, kosmetyki do paznokci, odżywki
do paznokci, klej do utwardzania paznokci, podkłady do paznokci
[kosmetyki], preparaty do kuracji paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk,
41 prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia personelu,
usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci,
pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją
i szkoleniami, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie
pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, 44
usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi manicure i pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi salonów pielęgnacji paznokci.
(111) 343751
(220) 2020 09 22
(210) 518653
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONA ENERGIA FOTOWOLTAIKA
(540)

(591) czarny, zielony, żółty
(531) 26.01.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 37 instalacja odgromników, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja
systemów oprzyrządowania, instalacja uziemienia elektrycznego,
usługi instalacji maszyn, renowacja instalacji elektrycznych, instalacja osłon przeciwsłonecznych, instalacja urządzeń oświetleniowych,
instalacja materiałów izolacyjnych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, usługi instalacji dachów, instalacja pokryć dachowych,
instalowanie powłok ognioodpornych, instalowanie generatorów
prądu, instalowanie wyposażenia budynków, montaż instalacji centralnego ogrzewania, usługi wykonawców instalacji elektrycznych,
instalacja urządzeń do chodzenia, instalacja systemów ogrzewania
słonecznego, instalacja systemów ochrony środowiska, instalacja
systemów energii wodnej, instalacja systemów energii wiatrowej,
instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja aktywnej ochrony
przeciwpożarowej, instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja
prefabrykowanych elementów budowlanych, budowa użytkowych
instalacji słonecznych, instalacja systemów inżynierii środowiska,
instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, instalowanie
oszklonych konstrukcji budowlanych, instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, instalacja urządzeń
do oszczędzania energii, modernizacja instalacji do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, budowa instalacji wykorzystujących energię
geotermiczną, konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa,
budowa instalacji do ogrzewania geotermicznego, konserwacja i naprawa instalacji geotermicznych, instalacja systemów ochrony przed
piorunami, montaż instalacji na placach budowy, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, instalacja urządzeń do wytwarzania energii,
instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi
wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, montaż i konserwacja
instalacji ogrzewania słonecznego, instalacja, naprawa i konserwacja
urządzeń skraplających, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, instalacja systemów do zbierania wody deszczowej, instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, instalacja urządzeń do kompensacji
mocy biernej, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego,
konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, budowa komunalnych instalacji do ogrzewania geotermicznego, usługi doradcze
w zakresie instalacji elektrowni, instalacja, naprawa i konserwacja
podgrzewaczy powietrza, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego
i systemów elektroenergetycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, udzielanie informacji związanych
z instalacją urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, usługi doradcze związane z instalacją
urządzeń oświetleniowych, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii,
usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego,
konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, instalacja
rusztowa budowlanych platform roboczych i budowlanych, usługi
informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, modernizacja instalacji
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń instalacji fotowoltaicznych, konserwacja
i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, usługi
doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chodzenia,
konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią
słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych.
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(111) 343752
(220) 2020 09 25
(210) 518828
(151) 2021 06 26
(441) 2021 03 08
(732) GLOBAL HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TITTI
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 25 bielizna, bielizna
nocna, bielizna osobista, bielizna damska, bielizna ciążowa, gorsety
[bielizna], bielizna funkcjonalna, bielizna dla niemowląt, halki [bielizna], bielizna termoaktywna, gorsety [bielizna damska], bielizna dla
mężczyzn, bielizna osobista [część garderoby], majtki, piżamy, szlafroki, biustonosze, body [bielizna], koszule nocne, halki [bielizna],
koszule do spania, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: kosmetyki,
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, bielizna, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna
damska, bielizna ciążowa, gorsety [bielizna], bielizna funkcjonalna, bielizna dla niemowląt, halki [bielizna], bielizna termoaktywna,
gorsety [bielizna damska], bielizna dla mężczyzn, bielizna osobista
[część garderoby], majtki, piżamy, szlafroki, biustonosze, body [bielizna], koszule nocne, halki [bielizna], koszule do spania.
(111) 343753
(220) 2020 09 25
(210) 518829
(151) 2021 06 26
(441) 2021 03 08
(732) GLOBAL HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BREXITER FAIR LUXURY
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 3 perfumy, kosmetyki, perfumowane wody toaletowe,
kosmetyki do makijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 35
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet takich towarów jak: kosmetyki, perfumowane wody
toaletowe, kosmetyki do makijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, perfumy.
(111) 343754
(220) 2020 09 25
(151) 2021 06 26
(441) 2021 03 08
(732) CK COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SNAP
(540)

(210) 518830

(591) czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08, 29.01.11
(510), (511) 34 ciekłe roztwory (płyny, liquidy) do elektronicznych papierosów, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośred-
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nictwem Internetu ciekłych roztworów (płynów, liquidów) do elektronicznych papierosów .

(111) 343755
(220) 2020 09 25
(151) 2021 06 26
(441) 2021 03 08
(732) LEX PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEX PREMIUM
(540)

(210) 518845

(591) biały, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.04
(510), (511) 45 udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi doradcze
w zakresie prawa, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, udzielanie porad, informacji, konsultacji
prawnych.
(111) 343756
(220) 2020 10 01
(210) 519035
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) Cambridge Nutritional Foods Limited, Corby (GB)
(540) (znak słowny)
(540) THE 1:1 DIET BY CAMBRIDGE WEIGHT PLAN
(510), (511) 29 żywność niskokaloryczna, o obniżonej zawartości
kalorii, o kontrolowanej zawartości kalorii lub zrównoważona pod
względem odżywczym, mianowicie gotowe dania curry przygotowane na bazie produktów zawartych w tej klasie, zapiekanka wiejska
z mielonego mięsa i ziemniaków (cottage pie), produkty nabiałowe
i substytuty nabiału, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski na bazie owoców, warzyw i soczewicy, do stosowania do kontroli wagi ciała, nie do celów medycznych, preparaty
do użytku jako posiłki, mianowicie gotowe dania curry przygotowane na bazie produktów zawartych w tej klasie, zapiekanka wiejska
z mielonego mięsa i ziemniaków (cottage pie), nabiał i substytuty
nabiału, żywność niskokaloryczna, o obniżonej zawartości kalorii,
o kontrolowanej zawartości kalorii lub zrównoważona pod względem odżywczym, mianowicie wstępnie ugotowane gotowe dania
curry przygotowane na bazie produktów zawartych w tej klasie, zapiekanki wiejskie z mielonego mięsa i ziemniaków (cottage pie), produkty nabiałowe i substytuty nabiału, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie owoców, warzyw
i soczewicy, produkty na bazie mleka do celów spożywczych, mianowicie ser, masło, jogurt, serwatka, napoje na bazie mleka, napoje
mleczne o smaku czekoladowym i owocowym, zrównoważone pod
względem odżywczym, niskokaloryczne potrawy i dania, mianowicie wstępnie ugotowane dania z kurczakiem, kawałki gotowanego
kurczaka, zupa z makaronem, zupa miso, zapiekanka z mielonego
mięsa i ziemniaków (cottage pie), posiłki i dania o kontrolowanej
zawartości kalorii, mianowicie wstępnie ugotowane dania z kurczakiem, kawałki gotowanego kurczaka, zupa z makaronem, zupa miso.
zapiekanka wiejska z mielonego mięsa i ziemniaków (cottage pie),
koktajle mleczne, proszki i preparaty do produkcji koktajli mlecznych zawartych w tej klasie, nie do celów przemysłowych, preparaty
i proszki do produkcji musów zawartych w tej klasie, nie do celów
przemysłowych, preparaty do przekształcania płynów w musy jadalne zawarte w tej klasie, nie do celów przemysłowych, zupy i składniki
do sporządzania zup, gotowe dania curry przygotowane na bazie
produktów zawartych w tej klasie, 30 makarony i dania z makaronu,
makaron rurki, makaron z serem, sosy curry, mieszanki curry, pasty
curry, curry [przyprawa], ryż, potrawy i dania na bazie ryżu, żywność
niskokaloryczna, o obniżonej zawartości kalorii, o kontrolowanej zawartości kalorii lub zrównoważona pod względem odżywczym, mianowicie pieczywo, paluszki chlebowe, kuskus, makaron, makaron
nitki, wszystkie do użytku w redukcji wagi ciała, nie do celów medycznych, granulki i preparaty do tworzenia musów zawartych w tej
klasie, nie do celów przemysłowych, preparaty do przekształcania
płynów w musy jadalne zawarte w tej klasie, nie do celów przemysło-
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wych, potrawy i dania zrównoważone pod względem odżywczym,
niskokaloryczne, mianowicie makaron błyskawiczny, makaron ryżowy, suszony makaron, kuskus (kasza), preparaty węglowodanowe
do żywności, potrawy i dania o kontrolowanej zawartości kalorii,
mianowicie dania z makaronu, makaron z serem, potrawy z ryżu,
zboża, muesli, batony zbożowe, wyroby cukiernicze i batoniki cukiernicze, napary i ziołowe herbaty owocowe, aromaty do napojów,
batony pokryte czekoladą jako zamienniki posiłków, płatki śniadaniowe, owsianka, puddingi, 32 wody mineralne i gazowane, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy do wyrobu
napojów, smoothies (napoje), preparaty do wytwarzania smoothie,
wszystkie do użytku do kontroli wagi, nie do celów medycznych, 44
usługi konsultacji i doradztwa związane z odchudzaniem, utrzymywaniem wagi, programami diet, odżywianiem, porady żywieniowe,
dietetyczne doradztwo, poradnictwo, mentoring i coaching.

(111) 343757
(220) 2020 10 07
(210) 519184
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUBY GAZETY POLSKIEJ
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 03.07.01, 03.07.02, 24.07.01, 24.07.23, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, impresariat
w działalności artystycznej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, poszukiwania w zakresie
patronatu, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, 41 usługi związane z wszelkimi formami edukacji ludzi, edukacja historyczna, ekonomiczna i religijna
społeczeństwa, kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów
[szkolenie], konkursów [edukacja lub rozrywka], widowisk [impresariat], wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, koncertów, publikowanie książek i czasopism, też on-line elektronicznych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, usługi muzeów [wystawy],
usługi pokazów filmowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 45 doradztwo duchowe, organizowanie
zgromadzeń religijnych, organizowanie spotkań politycznych, sprawy sporne (usługi pomocy w-), usługi prawne w dziedzinie imigracji,
usługi serwisów społecznościowych online.
(111) 343758
(220) 2019 05 15
(210) 499816
(151) 2021 06 07
(441) 2019 07 08
(732) THIER MAREK WŁADYSŁAW, Wiktorowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWA GALICJA
(540)

(591) ciemnozielony, biały
(531) 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
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(111) 343759
(220) 2020 08 18
(210) 517264
(151) 2021 06 10
(441) 2020 11 16
(732) FACI CORPORATE S.p.A., Genua (IT)
(540) (znak słowny)
(540) ZINASTOL
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do użytku w przemyśle z wyłączeniem przemysłu kosmetycznego i nauce, produkty chemiczne
stosowane w fotografii, środki chemiczne stosowane w rolnictwie,
substancje chemiczne do użytku w przetwarzaniu gumy naturalnej,
substancje chemiczne do użytku w produkcji kauczuku syntetycznego, środki chemiczne stosowane w ogrodnictwie, środki chemiczne stosowane w leśnictwie, żywice syntetyczne w stanie surowym,
tworzywa w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym
w każdej postaci, nieprzetworzone żywice sztuczne i syntetyczne,
środki chemiczne do użytku w obróbce powierzchni metalowych,
środki chemiczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym z wyłączeniem do celów dermatologicznych, nawozy, mieszanki do gaszenia ognia, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do lutowania,
produkty chemiczne do konserwowania żywności, środki garbujące,
kleje przeznaczone dla przemysłu, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe,
smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
łącznie z paliwem silnikowym, paliwo oświetleniowe, świece i knoty
do oświetlenia.
(111) 343760
(220) 2020 11 22
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) ROZCIECHA JAKUB SANNE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Viklo
(540)

(210) 522021

(591) zielony, biały
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 panele niemetalowe, wyroby budowlane z drewna,
korka, słomy, materiałów służących do wyplatania w tym ogrodzeniowe panele osłonowe, wiklinowe i leszczynowe rustykalne, duńskie przycinane i zaplatane, wiklinowe w ramie, wyroby budowlane
z gipsu, cementu, betonu, 35 sprzedaż: paneli metalowych i niemetalowych, ogrodzeń z drewna, wikliny i materiałów ekologicznych,
przegród, ekranów akustycznych, altan, podłóg, dachów, wyrobów
metalowych służących do mocowania wyrobów budowlanych
z materiałów służących do wyplatania w tym ogrodzeniowych paneli osłonowych, elementów wyposażenia ogrodów, wyrobów budowlanych z: drewna, korka, słomy, materiałów służących do wyplatania w tym ogrodzeniowych paneli osłonowych: wiklinowych
i leszczynowych rustykalnych, duńskich przycinanych i zaplatanych,
wiklinowych w ramie, wyrobów budowlanych z gipsu, cementu, betonu, tworzyw sztucznych, mebli, elementów wyposażenia wnętrz,
parawanów, materiałów budowlanych, materiałów wyposażenia
sanitarnego, materiałów elektrycznych, roślin, sadzonek, warzyw,
ziół, krzewów, drzew, karmników dla ptaków, budek lęgowych, hoteli
dla owadów, produktów do przenoszenia towarów różnej wielkości,
drewna, szkła, narzędzi ogrodniczych, książek, katalogów, lakierów,
preparatów chemicznych, środków impregnujących, preparatów
olejowych, preparatów na bazie: parafiny, terpentyny, benzyny, wyrobów z drewna, barwników do drewna, wyrobów z korka, słomy
i materiałów używanych do wyplatania, wyrobów z tworzyw sztucznych, wyrobów z, gipsu, cementu, betonu, wyrobów z metalu, elementów elektronicznych, pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych,
odzieży, artykułów spożywczych, tytoniowych, leków, suplementów
diety, wypożyczanie sprzętu biurowego, komputerów, usługi marketingowe i promocyjne, reprezentowanie interesów osób trzecich,
usługi agencji importowo-eksportowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem, organizowanie i zarządzanie siecią sklepów, restauracji, kawiarni, promowanie zachowań prozdrowotnych, sprzedaż koców, karimat, koszyków piknikowych, sprzedaż i wypożyczania sprzętu sportowego i rekreacyjnego.

Nr 30/2021
(111) 343761
(220) 2020 12 10
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 15
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 6-23/7 żabka żabka cafe
(540)
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(210) 522050

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 11.03.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.13
(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, 29 Mięso i wyroby mięsne, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Ser, Masło,
Jogurt, Mleczne produkty spożywcze, Oleje i tłuszcze jadalne, Nabiał
i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Przetworzone owady i larwy, Naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Sałatki gotowe, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Placki smażone,
Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery wykonane z produktów
mlecznych, Napoje mleczne, Gotowe do spożycia przekąski składające się głównie z ziemniaków, orzechów, owoców i warzyw lub
ich mieszanek, 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Cukierki, batony
i guma do żucia, Batony zbożowe i energetyczne, Cukier, Miód, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, Tapioka, Sago, Mąka, Zbożowe produkty spożywcze,
Chleb, Czekolada, Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Przyprawy
korzenne, Zioła suszone, Ocet, Sosy, Lód, Gotowe dania z ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby
lub warzyw, Naleśniki, Placki, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Gotowe, zapakowane
zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa,
ryb lub warzyw, Gotowe do spożycia puddingi, Puddingi, Tiramisu,
Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sałatka z makaronu typu rurki, Herbata mrożona, Sernik,
Kanapki, Hamburgery w bułkach, Cheesburgery, Chipsy jako produkty zbożowe, Chrupki kukurydziane, Gotowe pizze, Popcorn, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie
zbóż, Przekąski wieloziarniste, 31 Żywe (surowe) i nieprzetworzone
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, Surowe
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Świeże owoce i warzywa, Świeże
zioła, Naturalne rośliny i kwiaty, Żywe zwierzęta, Napoje dla zwierząt,
Karmy i pasze dla zwierząt, Słód, Cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje
na bazie orzechów i soi, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki,
Wody, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wino, Cydr, Wymieszane napoje alkoholowe,
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 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 ko-
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rozji 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, 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 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 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 (kacz-
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ki), 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 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 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, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 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, 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, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących
towarów: 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
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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 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, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki
i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 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 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,
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, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: 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 za-
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rządzania 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, Usługi sportowe i kulturalne, 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) 343762
(220) 2020 12 13
(210) 522115
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 08
(732) ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) świstak
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty
bakteryjne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, plastry do celów leczniczych, suplement diety do celów wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów do celów leczniczych,
preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, napoje lecznicze, leki wspierające, gałki dopochwowe, leki do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie, tampony menstruacyjne i podpaski, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 18 akcesoria podróżne, torby, walizki, plecaki, torebki, etui na karty, etui
na klucze, portfele, parasole, laski, kijki marszowe i trekingowe, wyroby rymarskie, uprzęże, bicze, 25 odzież, podkoszulki, t-shirty, bluzy, spodnie, kurtki, stroje kąpielowe, szaliki, odzież sportowa, odzież
gimnastyczna, bielizna wchłaniająca pot, opaski, rękawiczki, czapki,
czapeczki z daszkiem, skarpety, obuwie, nakrycia głowy, paski, 35
dystrybucja materiałów reklamowych i próbek, publikacja tekstów
reklamowych, reklama internetowa, telewizyjna i prasowa, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, badania biznesowe, usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem
internetu w zakresie produktów medycznych, farmaceutycznych,
wyrobów ze skóry, odzieży, obuwia, nakryć głowy, usługi aukcyjne,
usługi sprzedaży powierzchni reklamowej w internecie, usługi telemarketingu, 38 telekomunikacja, przesyłanie informacji, prowadzenie i administrowanie blogów, udostępnianie Internetu dla forum
dyskusyjnego, łączność i przesyłanie plików danych informacji obrazowej i tekstowej poprzez sieci teleinformatyczne, łączność poprzez
terminale komputerowe, przydzielanie dostępu do baz danych, usługi agencji informacyjnych, udostępnianie forów internetowych, 41
informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, nauka
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gimnastyki, prowadzenie zajęć fitness, 44 usługi klinik medycznych,
usługi solariów, usługi wizażystów, usługi chirurgii plastycznej, usługi salonów piękności, usługi fizjoterapii.

(111) 343763
(220) 2020 12 11
(210) 522150
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 01
(732) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Señor el Mayo
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamiennik. posiłków
zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, dodatki
dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki
witaminowe w płynie, kapsułki odchudzające, koktajle białkowe, krople witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, 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, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi,
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zawierające witaminę C, preparaty zmniejszające
apetyt, probiotyki (suplementy), proszki jako zamienniki posiłków,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety-zawierające drożdże, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety w płynie, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy
diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy odżywcze składające
się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się głównie
z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze w płynie, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, witaminy i preparaty witaminowe, żelki witaminowe, 18
duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, elastyczne
torby na odzież, kosmetyczki, małe plecaki, małe portmonetki, małe
walizki, portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu, saszetki biodrowe, saszetki męskie, sportowe torby, stylowe torebki, torby
na odzież sportową, torby na ramię, torby na ubrania, torby na zakupy, uniwersalne torby gimnastyczne, uniwersalne torby sportowe, 25
apaszki, apaszki [chustki], artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
bandany, bandany na szyję, bezrękawniki, bielizna, bielizna dla mężczyzn, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bokserki, buty
do baseballu, buty do biegania, buty do koszykówki, buty damskie,
buty do siatkówki, buty do siatkówki nożnej, buty sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe], czapki baseballowe, czapki bez daszków, czapki sportowe, czapki i czapeczki sportowe, kąpielowe kostiumy, komplety do biegania, komplety koszulek i spodenek, komplety
sportowe, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów
do biegania, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, odzież do biegania, odzież sportowa, podkoszulki sportowe, skarpetki dla sportowców, skarpetki sportowe, spodnie do ćwiczeń fizycznych, spodnie do joggingu, spodnie do dresu, spodnie
sportowe, stroje sportowe, szorty, szorty sportowe, topy do biegania,
obuwie codziennego użytku, obuwie sportowe, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, artykuły gimnastyczne, artykuły sportowe, drążki do ćwiczeń, hantle, hantle kettleball, piłki do ćwiczeń, piłki jako sprzęt sportowy, przyrządy do ćwiczeń, sprzęt sportowy, taśmy do ćwiczeń, 30
batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony gotowe do spożycia
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na bazie czekolady, chipsy ryżowe, chipsy zbożowe, ciasta [słodkie lub
słone], ciastka owsiane, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie ryż, dania na bazie ryżu, krakersy ryżowe, przekąski wieloziarniste, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żucia, gotowe do spożycia puddingi, brownie (ciastka czekoladowe),
desery z muesli, wafle ryżowe, wafle ryżowe w polewie czekoladowej,
wrapy z kurczakiem, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby piekarnicze,
wyroby piekarnicze bezglutenowe, 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych,
bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe
napoje słodowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne,
koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje
dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje proteinowe, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z guaraną, napoje zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, woda, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, esencje do produkcji napojów, koncentraty
do sporządzania napojów owocowych, proszki do produkcji napojów
bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, 35 kampanie marketingowe, organizowanie targów i wystaw, organizowanie targów
handlowych w celach reklamowych, reklama i usługi reklamowe, reklama i marketing, reklama, usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego online obejmującego
nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego
w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, 41 edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo,
montaż taśm dźwiękowych, montaż [obróbka] taśm wideo, montaż
wideo, nagrywanie taśm wideo, nagrywanie muzyki, nagrywanie
i produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja filmów, prezentacja nagrań wideo, produkcja muzyczna, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja filmów wideo, produkcja
nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja nagrań dźwiękowych,
produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu,
produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych.

(111) 343764
(151) 2021 06 29

(220) 2020 12 11
(441) 2021 03 01

(210) 522151
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(732) KONOPKA-MULARZUK ELŻBIETA, WOJCIUK PAWEŁ
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK
ZDROWIA SPÓŁKA CYWILNA, Stanin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 02.07.12, 02.07.23, 29.01.13, 19.13.22
(510), (511) 44 pomoc medyczna, ośrodki zdrowia, usługi medyczne,
opieka pielęgniarska (medyczna-), usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(111) 343765
(220) 2020 12 14
(210) 522228
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PPL Porty Lotnicze
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bilety dla usług
lotniskowych, broszury, czasopisma [periodyki], drukowane karty
abonamentowe i vouchery dla usług lotniskowych, artykuły biurowe, drukowane rozkłady, etui na identyfikatory [artykuły biurowe],
etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety z papieru lub
kartonu, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane],
kalendarze, katalogi, przepustki i identyfikatory, katalogi, foldery
i prospekty, materiały biurowe, marketingowe materiały drukowane,
drukowane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały
wizerunkowe, drukowane publikacje, czasopisma i biuletyny, formularze [blankiety, druki], drukowane komunikaty prasowe, raporty, 20
szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, konstrukcje wystawowo-reklamowe, tablice ogłoszeniowe, stojaki do wystawiania gazet,
stoiska wystawowe, 35 akcje promocyjne, usługi marketingowe,
reklamowe i promocyjne, tworzenie materiałów marketingowych,
reklamowych i promocyjnych, kampanie reklamowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania satysfakcji, badania zwyczajów i postaw w celach marketingowych, pogłębione analizy statystyczne, rynkowe i biznesowe, filmy i animacje
wizerunkowe i promocyjne, identyfikacja wizualna marki, organizacji
pokazów i prezentacji, promocja [reklama] turystyki i podróży, promocja regionu i miasta, marketing usług lotniczych i pozalotniczych,
system identyfikacji wizualnej lotniska, wynajem powierzchni reklamowych, reklama w Internecie i Intranecie, wynajem powierzchni
pod punkt wystawienniczy materiałów reklamowych oraz informacyjnych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, optymalizacja stron
internetowych, sprzedaż paliwa, 36 administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami związanymi
z lotnictwem, zarządzanie infrastrukturą lotniskową i okołolotniskową, inwestycje w infrastrukturę lotniskową i okołolotniskową,
udostępnianie powierzchni do przeprowadzania badań marketingowych, usługi finansowe (kantory/banki/bankomaty), wynajem
powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe, gastronomiczne
i usługowe na lotnisku, wynajem stanowisk recepcyjnych i standów,
usługi powiernictwa inwestycji, wynajem powierzchni biurowej, 37
usługi utrzymania obiektów i infrastruktury lotniskowej, instalacja
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systemów komputerowych, konserwacja i naprawy obiektów i infrastruktury lotniskowej, usługi nadzoru budowlanego, usługi myjni
samochodowej, usługi warsztatu samochodowego, usługi wodno-kanalizacyjne, usługi bazy technicznej, 38 usługi teletechniczne
i teleinformatyczne, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, usługi telewizji w obwodzie zamkniętym, zapewnianie łączności radiowej, udostępnianie systemu
informacji lotniskowej, 39 usługi parkingowe, udostępnianie miejsc
postojowych i dróg dojazdowych lotniska, usługi terminalowe i pasażerskie, transport po płycie lotniska, usługa szybkiego przejścia
kontroli bezpieczeństwa i dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasażera VIP, wynajem powierzchni magazynowej, dystrybucja czasopism, wynajem sprzętu i pojazdów lotniskowych, wynajem wózków
bagażowych, udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom
i użytkownikom statków powietrznych, udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, udostępnianie miejsca
do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania czynności obsługi naziemnej, udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków powietrznych, udostępnianie stanowisk odprawy
biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, udostępnianie sortowni
bagażu wraz z taśmociągami, usługi parkowania samolotów w hangarach, udostępnianie pomostów pasażerskich, udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektryczną, przewoź pasażerów, przewóz towarów, obsługa transportu lotniczego,
obsługa pasażersko-bagażowa, obsługa naziemna przewoźników
lotniczych, ratownictwo lotniskowe, 41 organizacja konferencji prasowych, imprezy promocyjne, imprezy okolicznościowe, imprezy firmowe i spotkania biznesowych, szkolenia z zakresu przepisów ruchu
pojazdów i pieszych na lotnisku, lotniskowe szkolenia operacyjne,
szkolenia lotniskowe, szkolenia korporacyjne, szkolenia BHP, szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenia w zakresie przepisów
ochrony przeciw pożarowej i procedur postępowania alarmowego,
szkolenia ratowników lotniskowej straży pożarnej, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji
elektronicznych, w tym on-line, wycieczki promocyjne i edukacyjne,
dystrybucja czasopism, udzielanie licencji na korzystanie ze zdjęć,
filmów i multimediów, usługa filmowania i fotografowania, 42 nadzór inwestycyjny, usługi powiernictwa inwestycji, systemy informatyczne i rozwiązania technologie, usługi programowania i tworzenia
aplikacji, 43 usługi gastronomiczne na lotnisku, usługi salonu biznesowego, usługi dla pasażerów VIP, 44 ratownictwo medyczne, usługi
medyczne, lotniskowa straż pożarna, 45 usługi w zakresie ochrony
lotnisk, usługi w zakresie bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, konwoje, asysty, eskorty na terenie lotnisk, przechowywanie
przedmiotów w biurze rzeczy znalezionych, wydawanie przepustek
i dostępów, usługi kontroli dostępu i bezpieczeństwa statków powietrznych, wynajem urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługa przechowywania bagażu, lotniskowa straż pożarna, udzielanie
licencji na korzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów.

(111) 343766
(220) 2020 12 14
(210) 522232
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW CHOPIN AIRPORT LOTNISKO CHOPINA WARSZAWA
(540)

(591) różowy, szary, czarny
(531) 18.05.01, 18.05.03, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bilety dla usług
lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periodyki], drukowane karty
abonamentowe i vouchery dla usług lotniskowych, Artykuły biurowe, Drukowane rozkłady, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe],
Etykiety papierowe odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub
kartonu, Formularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane],
Kalendarze, Katalogi, przepustki i identyfikatory, katalogi, foldery
i prospekty, materiały biurowe, marketingowe materiały drukowane,
drukowane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały
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wizerunkowe, drukowane publikacje, czasopisma i biuletyny, formularze [blankiety, druki], drukowane komunikaty prasowe, Raporty,
20 Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, konstrukcje wystawowo-reklamowe, tablice ogłoszeniowe, stojaki do wystawiania gazet,
stoiska wystawowe, 35 akcje promocyjne, usługi marketingowe,
reklamowe i promocyjne, tworzenie materiałów marketingowych,
reklamowych i promocyjnych, kampanie reklamowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania satysfakcji, badania zwyczajów i postaw w celach marketingowych, pogłębione analizy statystyczne, rynkowe i biznesowe, filmy i animacje
wizerunkowe i promocyjne, identyfikacja wizualna marki, organizacji
pokazów i prezentacji, promocja [reklama] turystyki i podróży, promocja regionu i miasta, marketing usług lotniczych i pozalotniczych,
system identyfikacji wizualnej lotniska, wynajem powierzchni reklamowych, reklama w Internecie i Intranecie, wynajem powierzchni
pod punkt wystawienniczy materiałów reklamowych oraz informacyjnych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, optymalizacja stron
internetowych, sprzedaż paliwa, 36 administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami związanymi
z lotnictwem, zarządzanie infrastrukturą lotniskową i okołolotniskową, inwestycje w infrastrukturę lotniskową i okołolotniskową,
udostępnienie powierzchni do przeprowadzania badań marketingowych, usługi finansowe (kantory/banki/bankomaty), wynajem
powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe, gastronomiczne
i usługowe na lotnisku, wynajem stanowisk recepcyjnych i standów,
usługi powiernictwa inwestycji, wynajem powierzchni biurowej, 37
usługi utrzymania obiektów i infrastruktury lotniskowej, instalacja
systemów komputerowych, konserwacja i naprawy obiektów i infrastruktury lotniskowej, usługi nadzoru budowlanego, usługi myjni
samochodowej, usługi warsztatu samochodowego, usługi wodno-kanalizacyjne, usługi bazy technicznej, 38 usługi teletechniczne
i teleinformatyczne, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, usługi telewizji w obwodzie zamkniętym, zapewnianie łączności radiowej, udostępnianie systemu
informacji lotniskowej, 39 usługi parkingowe, udostępnianie miejsc
postojowych i dróg dojazdowych lotniska, usługi terminalowe i pasażerskie, transport po płycie lotniska, usługa szybkiego przejścia
kontroli bezpieczeństwa i dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasażera /IP, wynajem powierzchni magazynowej, dystrybucja czasopism, wynajem sprzętu i pojazdów lotniskowych, wynajem wózków
bagażowych, udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom
i użytkownikom statków powietrznych, udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, udostępnianie miejsca
do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania czynności obsługi naziemnej, udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków powietrznych, udostępnianie stanowisk odprawy
biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, udostępnianie sortowni
bagażu wraz z taśmociągami, usługi parkowania samolotów w hangarach, udostępnianie pomostów pasażerskich, udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektryczną, przewóz pasażerów, przewóz towarów, obsługa transportu lotniczego,
obsługa pasażersko-bagażowa, obsługa naziemna przewoźników
lotniczych, ratownictwo lotniskowe, 41 organizacja konferencji prasowych, imprezy promocyjne, imprezy okolicznościowe, imprezy firmowe i spotkania biznesowych, szkolenia z zakresu przepisów ruchu
pojazdów i pieszych na lotnisku, lotniskowe szkolenia operacyjne,
szkolenia lotniskowe, szkolenia korporacyjne, szkolenia BHP, szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenia w zakresie przepisów
ochrony przeciw pożarowej i procedur postępowania alarmowego,
szkolenia ratowników lotniskowej straży pożarnej, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji
elektronicznych, w tym on-line, szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne, wynajem obiektów sportowych, wynajem strzelnicy, usługa filmowania i fotografowania, 42 nadzór techniczny nad obiektami lotniczymi, usługi programowania i tworzenia aplikacji, hostingi stron
internetowych, instalacja programów komputerowych, 43 usługi
gastronomiczne na lotnisku, wynajem pomieszczeń szkoleniowych
i konferencyjnych, wynajem powierzchni pod wystawy i ekspozycje,
udostępnianie pomieszczeń do modlitw, 44 ratownictwo medyczne, usługi medyczne, 45 usługi w zakresie ochrony lotnisk, usługi
w zakresie bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, konwoje,
asysty, eskorty na terenie lotnisk, przechowanie przedmiotów w biurze rzeczy znalezionych, wydawanie przepustek i dostępów, usługi
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kontroli dostępu i bezpieczeństwa statków powietrznych, wynajem
urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługa przechowywania
bagażu, lotniskowa straż pożarna, udzielanie licencji na korzystanie
ze zdjęć, filmów i multimediów.

(111) 343767
(220) 2020 12 14
(210) 522237
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTNISKO CHOPINA WARSZAWA
(540)

(591) różowy, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.05.01, 26.13.25
(510), (511) 16 artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], bilety dla usług
lotniskowych, broszury, czasopisma [periodyki], drukowane karty
abonamentowe i vouchery dla usług lotniskowych, artykuły biurowe, drukowane rozkłady, etui na identyfikatory [artykuły biurowe],
etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety z papieru lub
kartonu, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], kalendarze, katalogi, przepustki i identyfikatory, katalogi, foldery i prospekty, materiały biurowe, marketingowe materiały drukowane, drukowane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały wizerunkowe, drukowane publikacje, czasopisma i biuletyny, formularze
[blankiety, druki], drukowane komunikaty prasowe, raporty, 20 szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, konstrukcje wystawowo-reklamowe, tablice ogłoszeniowe, stojaki do wystawiania gazet, stoiska
wystawowe, 35 akcje promocyjne, usługi marketingowe, reklamowe
i promocyjne, tworzenie materiałów marketingowych, reklamowych
i promocyjnych, kampanie reklamowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania satysfakcji, badania
zwyczajów i postaw w celach marketingowych, pogłębione analizy
statystyczne, rynkowe i biznesowe, filmy i animacje wizerunkowe
i promocyjne, identyfikacja wizualna marki, organizacji pokazów
i prezentacji, promocja [reklama] turystyki i podróży, promocja regionu i miasta, marketing usług lotniczych i pozalotniczych, system
identyfikacji wizualnej lotniska, wynajem powierzchni reklamowych,
reklama w Internecie i Intranecie, wynajem powierzchni pod punkt
wystawienniczy materiałów reklamowych oraz informacyjnych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, optymalizacja stron internetowych,
sprzedaż paliwa, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami związanymi z lotnictwem,
zarządzanie infrastrukturą lotniskową i okołolotniskową, inwestycje
w infrastrukturę lotniskową i okołolotniskową, udostępnianie powierzchni do przeprowadzania badań marketingowych, usługi finansowe (kantory/banki/bankomaty), wynajem powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe na lotnisku,
wynajem stanowisk recepcyjnych i standów, usługi powiernictwa
inwestycji, wynajem powierzchni biurowej, 37 usługi utrzymania
obiektów i infrastruktury lotniskowej, instalacja systemów komputerowych, konserwacja i naprawy obiektów i infrastruktury lotniskowej, usługi nadzoru budowlanego, usługi myjni samochodowej,
usługi warsztatu samochodowego, usługi wodno-kanalizacyjne,
usługi bazy technicznej, 38 usługi teletechniczne i teleinformatyczne, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line
kartek z życzeniami, usługi telewizji w obwodzie zamkniętym, zapewnianie łączności radiowej, udostępnianie systemu Informacji
lotniskowej, 39 usługi parkingowe, udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych lotniska, usługi terminalowe i pasażerskie,
transport po płycie lotniska, usługa szybkiego przejścia kontroli bezpieczeństwa i dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasażera VIP, wynajem powierzchni magazynowej, dystrybucja czasopism, wynajem
sprzętu i pojazdów lotniskowych, wynajem wózków bagażowych,
udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkowni-
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kom statków powietrznych, udostępnianie infrastruktury lotniska dla
zaopatrzenia pokładowego, udostępnianie miejsca do parkowania
sprzętu i pojazdów służących do wykonywania czynności obsługi naziemnej, udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków
powietrznych, udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, usługi parkowania samolotów w hangarach, udostępnianie pomostów pasażerskich, udostępnianie urządzeń do zasilania
statków powietrznych w energię elektryczną, przewoź pasażerów,
przewóz towarów, obsługa transportu lotniczego, obsługa pasażersko-bagażowa, obsługa naziemna przewoźników lotniczych, ratownictwo lotniskowe, 41 organizacja konferencji prasowych, imprezy
promocyjne, imprezy okolicznościowe, imprezy firmowe i spotkania
biznesowych, szkolenia z zakresu przepisów ruchu pojazdów i pieszych na lotnisku, lotniskowe szkolenia operacyjne, szkolenia lotniskowe, szkolenia korporacyjne, szkolenia BHP, szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenia w zakresie przepisów ochrony przeciw
pożarowej i procedur postępowania alarmowego, szkolenia ratowników lotniskowej straży pożarnej, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych,
w tym on-line, szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne, wynajem
obiektów sportowych, wynajem strzelnicy, usługa filmowania i fotografowania, 42 nadzór techniczny nad obiektami lotniczymi, usługi
programowania i tworzenia aplikacji, hostingi stron internetowych,
instalacja programów komputerowych, 43 usługi gastronomiczne
na lotnisku, wynajem pomieszczeń szkoleniowych i konferencyjnych, wynajem powierzchni pod wystawy i ekspozycje, udostępnianie pomieszczeń do modlitw, 44 ratownictwo medyczne, usługi
medyczne, 45 usługi w zakresie ochrony lotnisk, usługi w zakresie
bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, konwoje, asysty, eskorty na terenie lotnisk, przechowywanie przedmiotów w biurze rzeczy
znalezionych, wydawanie przepustek i dostępów, usługi kontroli dostępu i bezpieczeństwa statków powietrznych, wynajem urządzeń
ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługa przechowywania bagażu,
lotniskowa straż pożarna, udzielanie licencji na korzystanie ze zdjęć,
filmów i multimediów.

(111) 343768
(220) 2020 12 15
(210) 522244
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 01
(732) ELEKTRO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amperi
(540)

(591) szary, zielony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy jednośladowe w tym o napędzie elektrycznym, części i akcesoria do tych pojazdów.
(111) 343769
(220) 2020 12 15
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) JANICKI BOGDAN, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOŻA Cafe
(540)

(210) 522258

(591) szary, biały
(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 kawiarnie.
(111) 343770
(151) 2021 06 29

(220) 2020 12 16
(441) 2021 03 15

(210) 522302
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(111) 343774
(220) 2020 12 21
(210) 522426
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GOLDYES
(510), (511) 14 wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, sztabki złota, sztabki metali szlachetnych, złoto i jego stopy.

(732) ROŻEK TOMASZ, Gierałtowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA SUPER BOHATERÓW
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne zawierające gry, edukacyjne materiały na zajęcia, filmy do pobrania,
komiksy do pobrania, książki do pobrania, 16 ilustrowane albumy,
książki, książki dla dzieci, komiksy, 25 odzież, odzież dziecięca, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki z nadrukami, bluzy,
czapki, chusty, piżamy, spodenki, szaliki, 28 edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, gry, gry elektroniczne, gry elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie
z odbiornikami telewizyjnymi, gry towarzyskie, gry karciane, 41 edukacja, edukacja (informacje o polskich naukowcach), prezentacja nagrań video, produkcja filmów w celach edukacyjnych, gry oferowane
w systemie on-line.
(111) 343771
(220) 2020 12 18
(210) 522357
(151) 2021 06 21
(441) 2021 02 22
(732) Deutsche Saatgutgesellschaft mbH Berlin International,
Berlin (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Renora
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny
i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia.
(111) 343772
(220) 2020 09 24
(210) 522359
(151) 2021 06 29
(441) 2021 02 22
(732) MAŁYSKA AGNIESZKA TOP KOZIJNEN, Rawicz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ASTYLLA
(510), (511) 45 Usługi astrologiczne i duchowe, Przepowiednie astrologiczne, Doradztwo związane z astrologią, Usługi wróżenia z kart,
Usługi przewidywania przyszłości w postaci wróżenia, Przepowiadanie przyszłości.
(111) 343773
(220) 2020 12 18
(151) 2021 06 29
(441) 2021 02 22
(732) MAJESTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJESTICO
(540)

(591) brązowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 20 meble.
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(111) 343775
(220) 2020 12 18
(210) 522433
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX After Party
(510), (511) 5 ziołowe herbaty lecznicze, zioła lecznicze, 29 owoce
suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury, 30 herbaty, 32 napoje
bezalkoholowe, soki i syropy, napoje w proszku.
(111) 343776
(220) 2020 12 22
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 15
(732) BRILLUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) designfarben
(540)

(210) 522484

(591) czarny, biały, szary, srebrny
(531) 19.01.04, 27.05.01, 29.01.14, 19.03.01
(510), (511) 2 powłoki, barwniki, lakiery i pokosty, preparaty zabezpieczające przed rdzą, preparaty zabezpieczające przed psuciem
się drewna, preparaty podkładowe [farby], preparaty barwiące,
rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, żywice naturalne w stanie
surowym, metale w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony drewna przed
wilgocią [farby], powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony metalu
przed wilgocią [farby].
(111) 343777
(220) 2020 12 22
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 15
(732) BRILLUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) designfarben
(540)

(210) 522485

(591) czarny, biały, szary
(531) 25.01.06, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 powłoki, barwniki, lakiery i pokosty, preparaty zabezpieczające przed rdzą, preparaty zabezpieczające przed psuciem
się drewna, preparaty podkładowe [farby], preparaty barwiące,
rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, żywice naturalne w stanie
surowym, metale w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony drewna przed
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wilgocią [farby], powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony metalu
przed wilgocią [farby].

(111) 343778
(220) 2020 12 22
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 15
(732) BRILLUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) designfarben
(540)

(210) 522490

(591) czarny, biały, szary
(531) 25.01.06, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 powłoki, barwniki, lakiery i pokosty, preparaty zabezpieczające przed rdzą, preparaty zabezpieczające przed psuciem
się drewna, preparaty podkładowe [farby], preparaty barwiące,
rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, żywice naturalne w stanie
surowym, metale w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony drewna przed
wilgocią [farby], powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony metalu
przed wilgocią [farby].
(111) 343779
(220) 2020 12 22
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 15
(732) BRILLUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) designfarben
(540)

(210) 522491

(591) czarny, biały, szary, beżowy, jasnobrązowy, brązowy
(531) 07.03.07, 26.07.05, 27.05.01, 29.01.15, 22.05.01
(510), (511) 2 powłoki, barwniki, lakiery i pokosty, preparaty zabezpieczające przed rdzą, preparaty zabezpieczające przed psuciem
się drewna, preparaty podkładowe [farby], preparaty barwiące,
rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, żywice naturalne w stanie
surowym, metale w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony drewna przed
wilgocią [farby], powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony metalu
przed wilgocią [farby].
(111) 343780
(220) 2020 12 22
(210) 522539
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) WASILUK KAMILA TRICLINIUM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L’EXPERTA aesthetic philosophy by Wasiluk
(540)

(591) złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 17.02.01, 17.02.04

Nr 30/2021

(510), (511) 35 sprzedaż produktów kosmetycznych, środków do pielęgnacji ciała i twarzy, środków do higieny i pielęgnacji urody ludzi,
kosmetyków do pielęgnacji urody, sprzedaż preparatów i środków
medycznych, suplementów diety i żywnościowych, suplementów
do użytku medycznego, suplementów o działaniu kosmetycznym,
44 manicure, masaż, opieka pielęgniarska, pomoc medyczna, salony
piękności, usługi dentystyczne, terapia mowy, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi
ortodontyczne, usługi saun, usługi telemedyczne, sprzedaż usług
medycznych.

(111) 343781
(220) 2020 12 27
(210) 522579
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 15
(732) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kardynał z borów
(510), (511) 29 sery, wyroby i potrawy na bazie serów.
(111) 343782
(220) 2020 12 27
(210) 522580
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 15
(732) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kanclerz z borów
(510), (511) 29 sery, wyroby i potrawy na bazie serów.
(111) 343783
(220) 2020 12 23
(210) 522587
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) WASILUK KAMILA TRICLINIUM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Funky orthodontics
(540)

(591) biały, żółty, różowy, fioletowy, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.06, 02.09.10
(510), (511) 35 sprzedaż produktów i środków medycznych, artykułów i materiałów ortodontycznych, aparatów ortodontycznych,
smoczków ortodontycznych, 44 usługi dentystyczne, terapia mowy,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, usługi telemedyczne, sprzedaż
usług medycznych i ortodontycznych.
(111) 343784
(220) 2020 12 23
(210) 522604
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QualiHyal
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, błon śluzowych, włosów, kosmetyki dla niemowląt i dzieci, kosmetyki ochronne, nielecznicze preparaty do higieny, substancje chemiczne i biochemiczne
przeznaczone do celów kosmetycznych, substancje czynne do celów
kosmetycznych, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne,
preparaty do celów medycznych, preparaty do celów medycznych
w formie globulek, kompresy, maści do celów medycznych, płyny
do celów medycznych, żele do celów medycznych, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, substancje chemiczne i biochemiczne przeznaczone do celów medycznych, substancje czynne
do celów medycznych, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów medycznych.
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(111) 343785
(220) 2021 01 22
(210) 522613
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) app2U
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe.
(111) 343786
(220) 2020 12 29
(210) 522689
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT
IM.J.KIELANOWSKIEGO PAN, Jabłonna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABORATORIUM DUŻYCH MODELI ZWIERZĘCYCH
(540)

(591) jasnoniebieski, biały
(531) 29.01.11, 27.05.01, 03.11.01, 03.11.02, 03.04.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, materiały naukowe i edukacyjne w formie elektronicznej, wydawnictwa audiowizualne i multimedialne, e-booki, audiobooki, 16 materiały drukowane, publikacje w formie papierowej: periodyki, czasopisma branżowe książki,
katalogi, katalogi branżowe, foldery, gazety, broszury, prospekty,
ulotki, informatory, druki, 41 edukacja, organizowanie sympozjów
naukowych, konferencji, kongresów, seminariów, konkursów, usługi
kształcenia praktycznego, usługi wydawnicze, publikowanie i rozpowszechnianie książek, czasopism, magazynów, periodyków, gazet,
ulotek, broszur, pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych i innych druków, także w formie cyfrowej, jak również publikacji elektronicznych oraz produkcji audiowizualnych i multimedialnych, prowadzenie internetowych serwisów informacyjnych i edukacyjnych,
42 badania oraz usługi naukowe, projekty badawcze, ekspertyzy naukowe, oceny naukowe, usługi badawcze, usługi badawczo-rozwojowe, usługi naukowo-badawcze na zwierzętach, badania naukowe
w dziedzinie medycyny i weterynarii, laboratoria naukowo-badawcze, wynajem aparatury naukowo-badawczej, 44 usługi weterynaryjne, hodowla zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych,
wynajem pomieszczeń i sprzętu do celów weterynaryjnych.
(111) 343787
(220) 2020 12 30
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 08
(732) REDEK ARTUR SYNERBIT, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drukowalnia
(540)

(210) 522740

(591) zielony, czarny
(531) 26.01.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, almanachy, bloki listowe, broszury, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartony, katalogi, materiały
drukowane, notatniki, notesy, pudełka kartonowe lub papierowe,
druki graficzne, odbitki graficzne, teczki, ulotki, materiały introligatorskie, wyroby introligatorskie, papier, artykuły papiernicze, ulotki,
teczki, gazety reklamowe, foldery, formularze, wizytówki, wizytowniki, etykiety, etykiety produktowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży
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detalicznej, hurtowej, w tym poprzez sieć Internet towarów: afisze,
plakaty, albumy, almanachy, bloki listowe, broszury, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartony, katalogi, materiały drukowane, notatniki,
notesy, pudełka kartonowe lub papierowe, druki graficzne, odbitki
graficzne, teczki, ulotki, materiały introligatorskie, wyroby introligatorskie, papier, artykuły papiernicze, ulotki, teczki, gazety reklamowe, foldery, formularze, wizytówki, wizytowniki, etykiety, etykiety
produktowe, dostarczanie informacji handlowej, rozpowszechnianie
informacji handlowej, promocja sprzedaży, agencje reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów i próbek w postaci druków,
plakatów, prospektów, broszur, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, usługi reklamowania w tym poprzez internet, oferowanie do sprzedaży towarów w ramach sklepu
internetowego, doradztwo i konsulting w zakresie doboru metod
i technik reklamowania, obróbka tekstów, 40 usługi poligraficzne,
drukarnie, usługi drukowania, drukowanie offsetowe, drukowanie
cyfrowe, drukowanie 3d, drukowanie rysunków, drukowanie wielobarwne, sitowe, płaskie, wypukłe, wklęsłe, usługi introligatorskie,
usługi oprawiania dokumentów i książek.

(111) 343788
(220) 2020 12 31
(210) 522774
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 15
(732) ARAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brodnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARAGO
(540)

(591) zielony
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, energia elektryczna
ze źródeł odnawialnych, energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 9 regulatory energii elektrycznej, programowalne urządzenia
sterujące, elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, przepływomierze elektryczne, urządzenia do testowania baterii, watomierze, woltomierze, wskaźniki strat elektrycznych, liczniki
amperogodzin, liczniki energii elektrycznej, liczniki prądu elektrycznego, mierniki miliwoltów, mierniki napięcia, mierniki prądu, diody
świecące [LED], przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, baterie słoneczne
do celów przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego,
falowniki fotowoltaiczne, fotodiody, fotoogniwa, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, matryce do paneli
słonecznych, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, urządzenia energetyczne
sieci zasilających, urządzenia fotowoltaiczne, aparatura i urządzenia
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 11 pompy
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, oświetlenie elektryczne, lampy LED, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe LED, instalacje oświetleniowe
z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], oświetlenie
typu LED zewnętrzne, elektryczne instalacje oświetleniowe, światłowodowe instalacje oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów instalacyjno-sanitarnych, techniki grzewczej, techniki fotowoltaicznej,
wodno-kanalizacyjnych, artykułów do wentylacji i klimatyzacji budynków oraz wyposażenia łazienek, usługi sprzedaży gazu, energii,
37 usługi w zakresie instalacji grzewczej, usługi w zakresie instalacji
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klimatyzacyjnych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi
instalacji gazowych, usługi w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, usługi w zakresie wentylacji, usługi w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, usługi instalowania i naprawy pieców, usługi
w zakresie napraw wymienników ciepła, usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych, usługi w zakresie
instalowania kanałów ściekowych, usługi w zakresie instalowania
i napraw rur odpływowych, usługi hydrauliczne, usługi renowacji
w zakresie rur odpływowych, usługi renowacji w zakresie rur do dostarczania wody, usługi naprawy pomp, usługi regeneracji maszyn
zużytych lub częściowo zniszczonych.

(111) 343789
(220) 2020 12 31
(210) 522792
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 15
(732) OSIKOWICZ-CZECH AGNIESZKA MTB ZAPLECZA, Brzezna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Instor
(540)

(591) biały, niebieski, granatowy
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi instalacyjne w zakresie instalacji pomp ciepła
i fotowoltaiki, usługi instalacyjne w zakresie instalacji, systemów
i urządzeń wodnych i wodno-kanalizacyjnych, usługi instalacyjne
w zakresie instalacji, systemów i urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, w tym dla gospodarstw domowych, z wyłączeniem usług dotyczących sektora IT i instalacji urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych związanych z sieciami
i systemami informatycznymi, serwerami, bazami danych, 42 usługi
projektowania instalacji pomp ciepła, fotowoltaiki, wodnych i wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
z wyłączeniem instalacji związanych z sieciami i systemami informatycznymi, serwerami, bazami danych.
(111) 343790
(220) 2019 10 10 K
(151) 2021 06 28
(441) 2021 03 01
(732) UNIVET LIMITED, Co. Cavan (IE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIVET
(540)

(210) 522820

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 5 preparaty i substancje weterynaryjne, substancje dietetyczne i odżywcze dla zwierząt.
(111) 343791
(220) 2021 01 04
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 15
(732) MIELNICZUK WOJCIECH, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VTH Vataha
(540)

(591) czarny, biały, szary, żółty
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14

(210) 522824

Nr 30/2021

(510), (511) 25 odzież sportowa, swetry [odzież], odzież narciarska,
odzież futrzana, odzież dziana, poszetki [odzież], topy [odzież],
odzież dziecięca, odzież niemowlęca, szorty [odzież], odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież ciążowa, odzież męska, golfy
[odzież], paski [odzież], odzież nieprzemakalna, kaptury [odzież],
nauszniki [odzież], odzież gotowa, odzież lniana, odzież wiatroszczelna, odzież triatlonowa, odzież tkana, odzież damska, odzież
rekreacyjna, odzież dżinsowa, odzież codzienna, odzież skórzana, odzież przeciwdeszczowa, odzież modelująca, kombinezony
[odzież], kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież], pikowane kurtki [odzież], body [odzież], sztormiaki
[odzież], odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież robocza,
odzież kaszmirowa, halki [odzież], odzież haftowana, galowa odzież
wieczorowa, garnitury trzyczęściowe [odzież], okrycia wierzchnie
[odzież], rękawiczki jako odzież, odzież dla rowerzystów, odzież
dla chłopców, odzież z lateksu, odzież ze skóry, komplety do biegania [odzież], komplety do joggingu [odzież], spodnie do joggingu [odzież], majtki dziecięce [odzież], kieszenie do odzieży, odzież
do spania, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla pań,
odzież męska, damska i dziecięca, części odzieży, obuwia i nakryć
głowy, getry do futbolu amerykańskiego, getry [ochraniacze] zakładane na buty, golfy, gorsety [bielizna damska], gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], gorsety [tworzące jedną całość ze stanikiem],
gorsety, gorset, gorsety [wyroby gorseciarskie], gorsy koszul, grube kurtki, japońskie szlafroki (nemaki), hidżaby, halki pod kimona
[juban], halki [bielizna], grube płaszcze, gumowe płaszcze nieprzemakalne, jednoczęściowe piżamy, kamizelki, kaftany, kamizelki myśliwskie, kamizelki dla rybaków, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki
do ochrony przed wiatrem, kamizelki kamuflażowe, kąpielowe kostiumy, kamizelki z polaru, kamizelki skórzane, kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, karczki koszul, kaszmirowe szale, kimona
do karate, kimona japońskie, kimona, kombinezony do snowboardu, kombinezony do nart wodnych, kombinezony do latania, kombinezony, kołnierze, kolanówki, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów
podwodnych, kombinezony piankowe do surfingu, kombinezony
piankowe do windsurfingu, kombinezony piankowe do sportów
wodnych powierzchniowych, kombinezony narciarskie do zawodów, kombinezony narciarskie, kombinezony jednoczęściowe, kominiarki narciarskie, komplety koszulek i spodenek, komplety narciarskie, kombinezony zimowe, kombinezony przeciwdeszczowe,
kominiarki, kombinezony puchowe, komplety sportowe, komplety
skórzane, komplety odzieżowe ze spodenkami, kostiumy, kostiumy
do użytku w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpielowe z usztywnianymi
miseczkami, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, kostiumy taneczne, koszule myśliwskie,
koszule niezapięte pod szyją, koszule nocne, koszule kamuflażowe,
koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule eleganckie, koszule hawajskie, koszule z golfem, koszule z kołnierzykiem, koszule
wędkarskie, koszule sportowe, koszule z dzianiny, koszule z długimi rękawami, koszule sztruksowe, koszule sportowe pochłaniające
wilgoć, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki bez rękawów,
koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki do gry w rugby, koszulki do jogi, koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki gimnastyczne bez rękawów, kurtki budrysówki, kurtki
dla rybaków, kurtki kamuflażowe, kurtki jeździeckie, kurtki motocyklowe, kurtki myśliwskie, kurtki narciarskie, kurtki nieprzemakalne,
kurtki odblaskowe, kurtki koszulowe, kurtki snowboardowe, kurtki
sportowe do rozgrzewki, kurtki rybackie, kurtki safari, kurtki wiatroszczelne, kurtki wędkarskie, kurtki w stylu safari, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla łyżwiarzy, odzież dla kolarzy,
odzież do jazdy na motocyklu, odzież do biegania, odzież do tenisa,
odzież do uprawiania judo, odzież do uprawiania zapasów, odzież
golfowa, inna niż rękawiczki, odzież gimnastyczna.

(111) 343792
(220) 2021 01 04
(210) 522863
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ODOUR NEUTRALISATION

Nr 30/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

ciała i włosów bez użycia wody w postaci kremów myjących, lotionów, żeli, pianek, szamponów, mleczek, płynów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, produkty kosmetyczne do pielęgnacji
ciała w postaci balsamów, emulsji, kremów, olejków, żeli, lotionów,
musów, mleczka.

(591) szary, granatowy, niebieski
(531) 26.01.03, 26.04.02, 26.11.02, 26.11.11, 26.11.13, 26.13.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne do mycia ciała i włosów z użyciem wody w postaci kremów myjących, lotionów, żelów, pianek,
szamponów, soli, musów, płynów, produkty kosmetyczne do mycia
ciała i włosów bez użycia wody w postaci kremów myjących, lotionów, żeli, pianek, szamponów, mleczek, płynów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, produkty kosmetyczne do pielęgnacji
ciała w postaci balsamów, emulsji, kremów, olejków, żeli, lotionów,
musów, mleczka.
(111) 343793
(220) 2021 01 04
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 08
(732) NAPIÓRKOWSKI ADAM, Białystok (PL);
ANTONOWICZ JAKUB, Zaścianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N KUBATURA
(540)
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(210) 522869

(591) czarny, ciemnobniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 42 projektowanie budowlane: przemysłowe, biurowe,
wielorodzinne, jednorodzinne, obiektów sportowych, 44 projektowanie urbanistyczne-zagospodarowania terenu, terenów zielonych.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 343794
(220) 2021 01 04
(210) 522874
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEUTRALIZACJA ZAPACHU
(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 26.01.03, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.11, 26.11.13, 26.13.01,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne do mycia ciała i włosów z użyciem wody w postaci kremów myjących, lotionów, żelów, pianek,
szamponów, soli, musów, płynów, produkty kosmetyczne do mycia

(111) 343795
(220) 2021 01 05
(210) 522919
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PASIERB TATIANA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE JAREK, Pikulice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Filloo
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, akcesoria odzieżowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet artykułów odzieżowych, nakryć głowy, wykończeń
ozdobnych do odzieży i nakryć głowy w tym czapek z nadrukiem
i reklamowych oraz artykułów ze skóry i artykułów sportowych, materiałów drukowanych o tematyce dotyczącej odzieży i nakryć głowy,
usługi biznesowe w zakresie planowania, zarządzania, projektowania
i wsparcia działalności gospodarczej zamówień, zakupów, zapasów,
magazynowania, dystrybucji, obsługi klienta w tym organizowanie
i obsługa, handlowych lub reklamowych, wystaw, giełd i targów.
(111) 343796
(220) 2021 01 11
(210) 523020
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) BRICOMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADOMIA
(540)

(591) granatowy, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.05
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie biznesowe interaktywne, oprogramowanie,
oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie
telekomunikacyjne, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie
wspomagające, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, 35 doradztwo
biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie
efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej,
doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo biznesowe
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo biznesowe w zakresie
dostarczania systemów zarządzania jakością, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, analizy biznesowe
rynków, usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe,
promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
zarządzania sprzedażą, konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
marketing internetowy, marketing cyfrowy, usługi marketingowe
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, 41 szkolenia komputerowe, szkolenia biznesowe, edukacja zawodowa, szkolenia w zakresie
umiejętności biznesowych, szkolenie z zakresu sprzedaży, 42 usługi
pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym
i aplikacjami, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do użytku w apli-
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kacjach do monitorowania nadawania, tworzenie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, integracja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, testowanie
oprogramowania komputerowego, udostępnianie oprogramowania
online nie do pobrania, integracja oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego.

(111) 343797
(220) 2021 01 11
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) FALANDYS KAROL, Trzebownisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KA AMMUNITION
(540)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEXICALI
(540)

(210) 523025

(531) 23.03.13, 23.03.15, 01.01.04, 25.01.06, 24.05.03, 27.05.01
(510), (511) 13 amunicja sportowa, łuska do amunicji zapłonkowana
i bez spłonki, amunicja bojowa i specjalna, amunicja myśliwska śrutowa i kulowa, amunicja sztucerowa i sygnalizacyjna, amunicja proszkowa, naboje ostrzegawcze ślepe, broń, pojemniki, pociski do amunicji, amunicja do broni palnej.
(111) 343798
(220) 2021 01 12
(210) 523044
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jutrzenka Familijne Wieczory Filmowe
(540)

(591) czarny, biały, żółty, czerwony, szary
(531) 02.09.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 18 plecaki, 25 czapki jako nakrycia głowy, kurtki, odzież,
30 gotowe potrawy na bazie makaronu, makaron nitki, makaron rurki, pizza, 35 zarządzanie hotelami, 39 rezerwacja miejsc na podróż,
40 konserwowanie napojów i żywności, mrożenie żywności, wędzenie żywności, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy
turystyczne, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc
w hotelach, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon
i soba, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 343800
(220) 2021 01 12
(210) 523068
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) AISOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łęczyca (PL)
(540) (znak słowny)
(540) breneca
(510), (511) 18 portmonetki i portfele, torby uniwersalne, torby płócienne, torby plażowe, torby na ramię, małe torby dla mężczyzn,
torby i portfele skórzane, plecaki, torby-worki, saszetki, 24 bielizna
pościelowa i koce, pościel, kołdry, poszwy na kołdry, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], ozdobne poszewki na poduszki, pokrowce na poduszki, prześcieradła, 25 rękawiczki damskie i męskie,
paski tekstylne, ozdobne odzieżowe torebki damskie.
(111) 343801
(220) 2021 01 13
(210) 523072
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 01
(732) DREWNO CENTRUM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREWNO CENTRUM
(540)

(591) czerwony, żółty, brązowy, biały
(531) 20.01.16, 16.03.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze,
cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, wafelki, batony, ciastka,
ciasteczka, herbatniki, wafle, 41 usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia imprez dla celów kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania spektakli widowiskowych,
dyskotek i zabaw, usługi w zakresie organizowania imprez i zawodów
sportowych, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie
i prowadzenie konkursów, usługi w zakresie prowadzenia placów
gier i zabaw, sal zabaw i przyjęć dla dzieci, usługi w zakresie organizowania zajęć rekreacyjno-okolicznościowych.
(111) 343799
(220) 2021 01 12
(210) 523064
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) TOMCZAK TOMASZ STAY INN SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk (PL);
JÓŹWIAK ANDRZEJ STAY INN SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk (PL);
FROST WŁADYSŁAW MAREK STAY INN SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa (PL)

(591) szary, biały
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje do pokryć podłogowych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty do klejenia, 3 pasta
do podłogi, wosk do podłóg, pasty płynne do podłóg, mieszanki
do pielęgnacji podłóg, mieszanka do polerowania podłóg, preparaty do czyszczenia podłóg, 6 drzwi metalowe, ościeżnice metalowe,
klamki do drzwi metalowe, metalowe wkładki zamka, metalowe okucia do drzwi, metalowe elementy podłogowe, zaciski [klamry] metalowe, metalowe progi, 17 izolacyjne wykładziny podłogowe, taśma
przylepna antypoślizgowa do zastosowania podłogowego, arkusze
z pianki poliuretanowej do użytku jako izolacja budowlana, 19 drzwi
drewniane, niemetalowe ościeżnice do drzwi, podłogi drewniane,
podłogi laminowane, niemetalowe, laminowane panele parkietowe,
panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, wykła-
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dziny podłogowe winylowe do formowania podłóg, niemetalowe
panele ścienne, niemetalowe panele podłogowe, deski podłogowe,
panele drewniane, parkiety, drewniane parkiety fornirowane, płyty
podłogowe z tworzyw sztucznych, listwy podłogowe, niemetalowe,
drewniane listwy profilowe, progi niemetalowe, 27 pokrycia podłogowe winylowe, linoleum, linoleum do pokrywania podłóg, ochronne pokrycia podłogowe, podkłady dywanowe, pokrycia podłogowe
o właściwościach izolacyjnych, płytki podłogowe wykonane z korka,
maty tekstylne podłogowe do użytku w domu, 37 malowanie i prace
dekoratorskie w budynkach, układanie pokryć podłogowych, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradztwa budowlanego.

(111) 343802
(220) 2021 01 13
(210) 523073
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 01
(732) DREWNO CENTRUM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREWNO CENTRUM
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje do pokryć podłogowych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty do klejenia, 3 pasta
do podłogi, wosk do podłóg, pasty płynne do podłóg, mieszanki
do pielęgnacji podłóg, mieszanka do polerowania podłóg, preparaty do czyszczenia podłóg, 6 drzwi metalowe, ościeżnice metalowe,
klamki do drzwi metalowe, metalowe wkładki zamka, metalowe okucia do drzwi, metalowe elementy podłogowe, zaciski [klamry] metalowe, metalowe progi, 17 izolacyjne wykładziny podłogowe, taśma
przylepna antypoślizgowa do zastosowania podłogowego, arkusze
z pianki poliuretanowej do użytku jako izolacja budowlana, 19 drzwi
drewniane, niemetalowe ościeżnice do drzwi, podłogi drewniane,
podłogi laminowane, niemetalowe, laminowane panele parkietowe,
panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, wykładziny podłogowe winylowe do formowania podłóg, niemetalowe
panele ścienne, niemetalowe panele podłogowe, deski podłogowe,
panele drewniane, parkiety, drewniane parkiety fornirowane, płyty
podłogowe z tworzyw sztucznych, listwy podłogowe, niemetalowe,
drewniane listwy profilowe, progi niemetalowe, 27 pokrycia podłogowe winylowe, linoleum, linoleum do pokrywania podłóg, ochronne pokrycia podłogowe, podkłady dywanowe, pokrycia podłogowe
o właściwościach izolacyjnych, płytki podłogowe wykonane z korka,
maty tekstylne podłogowe do użytku w domu, 37 malowanie i prace
dekoratorskie w budynkach, układanie pokryć podłogowych, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradztwa budowlanego.
(111) 343803
(220) 2021 01 14
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOBIC HOME
(540)
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łalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, promocja sprzedaży towarów, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów takich jak: soda oczyszczona spożywcza, wodorowęglan sodu do celów spożywczych (soda oczyszczona), pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz
kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów,
w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej,
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie.

(111) 343804
(220) 2021 01 13
(210) 523091
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) Loewe IP Holding Ltd., Larnaka (CY)
(540) (znak słowny)
(540) Klang
(510), (511) 9 urządzenia i sprzęt audio, urządzenia do nagrywania
dźwięku, elektroniczne urządzenia audio, oprogramowanie komputerowe do kontroli obsługi urządzeń audio, sprzęt audio do noszenia na sobie, sprzęt audio zawierający wzmacniacze, wzmacniacze,
głośniki, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, obudowy na głośniki, odbiorcze zestawy radiowe, odtwarzacze i nagrywarki CD, 20
stojaki na sprzęt audio [meble].
(111) 343805
(220) 2021 01 13
(210) 523093
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) Loewe IP Holding Ltd., Larnaka (CY)
(540) (znak słowny)
(540) Bild
(510), (511) 9 urządzenia do wyświetlania obrazu, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i wideo, telewizory
z wbudowanymi odtwarzaczami VCR, odtwarzaczami DVD, wzmacniaczami, odbiornikami radiowymi i/lub połączeniami internetowymi, urządzenia telewizyjne, nagrywarki telewizyjne, oprogramowanie dla telewizorów, wyświetlacze dla odbiorników telewizyjnych,
okulary 3D dla odbiorników telewizyjnych, części, części zamienne
i akcesoria do wszystkich wymienionych wyżej towarów ujęte w tej
klasie, 20 stojaki pod telewizor [meble].
(111) 343806
(220) 2021 01 13
(210) 523105
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 01
(732) GLOBTRAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOBTRAK
(540)

(210) 523132

(591) granatowy, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 soda oczyszczona spożywcza, wodorowęglan sodu
do celów spożywczych (soda oczyszczona), 35 zarządzanie w dzia-

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 przyrządy nawigacyjne, nośniki do rejestracji dźwięku,
kamery, nadajniki sygnałów elektronicznych, aplikacje komputerowe
do pobrania, kamery cofania do pojazdów, urządzenia systemu GPS,
platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, przepływomierze, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyspieszeniomierze, puszki przyłączeniowe, radary, tablety, urządzenia
do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania odległości,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, złącza do przewodów elektrycznych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, rejestratory danych dotyczących
samochodów, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia
pomiarowe, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania
sygnałami, interfejsy komputerowe, karty inteligentne, czujniki parkowania do pojazdów, czujniki temperaturowe, urządzenia do po-
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miaru temperatury, czytniki kodów kresowych, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, kamery termowizyjne,
programy komputerowe, programy komputerowe do zarządzania
sieciami, programy komputerowe do obsługi pojazdów, programy
komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów,
alarmowe systemy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed
kradzieżą do pojazdów, 35 aktualizacja i utrzymanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymanie informacji
w rejestrach, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, marketing w ramach wydawania oprogramowania, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie flotą pojazdów, prowadzenie
sklepów i hurtowni oraz sprzedaży poprzez Internet w zakresie towarów: przyrządy nawigacyjne, nośniki do rejestracji dźwięku, kamery,
nadajniki sygnałów elektronicznych, aplikacje komputerowe do pobrania, kamery cofania do pojazdów, urządzenia systemu GPS, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania,
przepływomierze, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy
nawigacyjne, przyspieszeniomierze, puszki przyłączeniowe, radary,
tablety, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów,
urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do nawigacji satelitarnej, złącza
do przewodów elektrycznych, symulatory do sterowania i kontroli
pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, rejestratory
danych dotyczących samochodów, urządzenia do ochrony osobistej
przed wypadkami, elektryczne urządzenia kontrolno – sterujące,
elektryczne urządzenia pomiarowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, interfejsy komputerowe, karty inteligentne, czujniki parkowania do pojazdów, czujniki temperaturowe, urządzenia do pomiaru
temperatury, czytniki kodów kresowych, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, kamery termowizyjne, programy komputerowe, programy komputerowe do zarządzania sieciami,
programy komputerowe do obsługi pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, programy
komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, 38 transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, zapewnianie dostępu do baz danych,
39 informacje o transporcie, logistyka transportu, 42 chmura obliczeniowa, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie
[pomiary], konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, platforma jako usługa [PaaS],
programowanie komputerów, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
hosting serwerów, powielanie programów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi szyfrowania danych, wypożyczenie oprogramowania komputerowego, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych.

(111) 343807
(220) 2021 01 13
(210) 523106
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 01
(732) GLOBTRAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GLOBTRAK
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(510), (511) 9 przyrządy nawigacyjne, nośniki do rejestracji dźwięku,
kamery, nadajniki sygnałów elektronicznych, aplikacje komputerowe
do pobrania, kamery cofania do pojazdów, urządzenia systemu GPS,
platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, przepływomierze, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyspieszeniomierze, puszki przyłączeniowe, radary, tablety, urządzenia
do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania odległości,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, złącza do przewodów elektrycznych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, rejestratory danych dotyczących
samochodów, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia
pomiarowe, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania
sygnałami, interfejsy komputerowe, karty inteligentne, czujniki parkowania do pojazdów, czujniki temperaturowe, urządzenia do pomiaru temperatury, czytniki kodów kresowych, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, kamery termowizyjne,
programy komputerowe, programy komputerowe do zarządzania
sieciami, programy komputerowe do obsługi pojazdów, programy
komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów,
alarmowe systemy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed
kradzieżą do pojazdów, 35 aktualizacja i utrzymanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymanie informacji
w rejestrach, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, marketing w ramach wydawania oprogramowania, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie flotą pojazdów, prowadzenie
sklepów i hurtowni oraz sprzedaży poprzez Internet w zakresie towarów: przyrządy nawigacyjne, nośniki do rejestracji dźwięku, kamery,
nadajniki sygnałów elektronicznych, aplikacje komputerowe do pobrania, kamery cofania do pojazdów, urządzenia systemu GPS, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania,
przepływomierze, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy
nawigacyjne, przyspieszeniomierze, puszki przyłączeniowe, radary,
tablety, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów,
urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do nawigacji satelitarnej, złącza
do przewodów elektrycznych, symulatory do sterowania i kontroli
pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, rejestratory
danych dotyczących samochodów, urządzenia do ochrony osobistej
przed wypadkami, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, nadajniki sygnałów elektronicznych,
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami,
interfejsy komputerowe, karty inteligentne, czujniki parkowania
do pojazdów, czujniki temperaturowe, urządzenia do pomiaru temperatury, czytniki kodów kresowych, elektroniczne systemy kontroli
dostępu do drzwi ryglowanych, kamery termowizyjne, programy
komputerowe, programy komputerowe do zarządzania sieciami,
programy komputerowe do obsługi pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, programy
komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, 38 transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, zapewnianie dostępu do baz danych,
39 informacje o transporcie, logistyka transportu, 42 chmura obliczeniowa, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie
[pomiary], konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, platforma jako usługa [PaaS],
programowanie komputerów, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
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danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
hosting serwerów, powielanie programów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi szyfrowania danych, wypożyczenie oprogramowania komputerowego, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych.

(111) 343808
(220) 2021 01 14
(210) 523156
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT
IM.J.KIELANOWSKIEGO PAN, Jabłonna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABORATORIUM ANALIZY BARIERY OCHRONNEJ PRZEWODU
POKARMOWEGO
(540)

(591) jasnoniebieski, biały
(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, materiały naukowe i edukacyjne w formie elektronicznej, wydawnictwa audiowizualne i multimedialne, e-booki, audiobooki, 16 materiały drukowane, publikacje w formie papierowej: periodyki, czasopisma branżowe książki,
katalogi, katalogi branżowe, foldery, gazety, broszury, prospekty,
ulotki, informatory, druki, 41 edukacja, organizowanie sympozjów
naukowych, konferencji, kongresów, seminariów, konkursów, usługi
kształcenia praktycznego, usługi wydawnicze, publikowanie i rozpowszechnianie książek, czasopism, magazynów, periodyków, gazet,
ulotek, broszur, pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych i innych druków, także w formie cyfrowej, jak również publikacji elektronicznych oraz produkcji audiowizualnych i multimedialnych, prowadzenie internetowych serwisów informacyjnych i edukacyjnych,
42 badania oraz usługi naukowe, projekty badawcze, ekspertyzy naukowe, oceny naukowe, usługi badawcze, usługi badawczo-rozwojowe, usługi naukowo-badawcze na zwierzętach, badania naukowe
w dziedzinie medycyny i weterynarii, laboratoria naukowo-badawcze, wynajem aparatury naukowo-badawczej.
(111) 343809
(220) 2021 01 15
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) GMINA SZEMUD, Szemud (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gmina Szemud ten kierunek
(540)

(210) 523174

(591) ciemnozielony, granatowy, ciemnoniebieski, niebieski,
jasnoniebieski, pomarańczowy, żółty, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.08, 24.15.21, 26.03.04
(510), (511) 9 nagrania audio i wideo, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, diapozytywy, filmy [błony] naświetlone, karty magnetyczne kodowane, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne do przenoszenia danych, nagrane
dyski kompaktowe, dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyskietki, 16
papier, karton, folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, afisze, plakaty, drukowane foldery
informacyjne, akwarele, reprodukcje graficzne, atlasy, mapy geograficzne, przewodniki, plany, broszury, ulotki, chorągiewki papierowe,
plakietki papierowe, teczki papierowe, torby papierowe do pakowania, papierowe podstawki, periodyki [czasopisma], dzienniki, gazety,
druki, emblematy papierowe, fotografie, kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe, pocztówki, książki, zakładki do książek, nalepki,
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odbitki, notesy, upominkowe etui na przybory do pisania, przybory
szkolne [artykuły piśmienne], przybory do szkicowania, publikacje
promocyjne, publikacje edukacyjne, publikacje drukowane, śpiewniki,
tablice reklamowe z kartonu, drukowane papierowe tablice reklamowe, tablice reklamowe z tektury, znaczki pocztowe, bilety, materiały
piśmienne, artykuły biurowe, materiały drukarskie i introligatorskie,
ramki i stojaki do fotografii, 25 odzież, odzież męska, damska i dziecięca, obuwie, nakrycia głowy, 41 publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, publikacje multimedialne, fotoreportaże, rozrywka,
rozrywka on-line, informacja o wypoczynku, informacja o rozrywce,
informacja o rekreacji, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, organizacja gier, usługi elektronicznych zbiorów bibliotecznych,
produkcja materiałów audialnych, wizualnych i audiowizualnych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, administrowanie
[organizacja] działalnością kulturalną, badania edukacyjne, biblioteki,
biura rezerwacji w zakresie rozrywki, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji
na temat aktywności kulturalnych, dostarczanie informacji na temat
aktywności sportowych, dostarczanie rozrywki drogą radiową, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja zawodowa, elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, elektroniczne
usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji
audio i/lub wideo, fotografia, impresariat artystyczny, impresariat teatralny, imprezy kulturalne, informacje dotyczące kariery zawodowej
i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, kształcenie praktyczne [pokazy], kształcenie ustawiczne, kształcenie uzupełniające [pomaturalne], multimedialne wydania czasopism, nauczanie,
nauczanie przedszkolne, nauczanie w szkołach średnich, nauczanie
w szkołach podstawowych, organizacja aktywności edukacyjnych
na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach
letnich, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych,
organizacja i prezentacja widowisk, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja konkursów edukacyjnych,
organizacja szkoleń, organizacja webinariów, organizacja zajęć, organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, organizowanie
gal, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie loterii,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie prezentacji w celach
rozrywkowych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych,
organizowanie zawodów i imprez sportowych, pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, produkcja nagrań audio i video
oraz usługi fotograficzne, publikacja czasopism, publikacja kalendarzy,
publikowanie tekstów, sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), udostępnianie obrazów online nie do pobrania, udostępnianie obiektów
i sprzętu muzealnego na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu
do celów rozrywkowych, udostępnianie publicznych obiektów z basenami do kąpieli, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie
usług i obiektów rekreacyjnych, usługi biblioteczne, usługi doradztwa
edukacyjnego, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, usługi informacji o rozrywce, usługi informacji
o rekreacji, usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi przedszkoli,
usługi szkół, usługi świadczone przez muzea, usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkolnictwa podstawowego, usługi terenów rekreacyjnych, usługi w zakresie publikacji
biuletynów, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej,
wynajmowanie stadionów.
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(111) 343810
(220) 2021 01 14
(210) 523177
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) GLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arctherm
(540)

(591) fioletowy, czarny
(531) 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 butelki, butelki na napoje dla podróżnych, butelki
chłodnicze, kubki, pojemniki termoizolacyjne, termosy.
(111) 343811
(220) 2021 01 14
(210) 523180
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) GLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baseclean
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 przybory do czyszczenia fajek.
(111) 343812
(220) 2021 01 15
(210) 523197
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS, Puteaux (FR)
(554) (znak przestrzenny)
(540) LE RUSTIQUE Le Bon Brie
(540)

(591) biały, żółty, czerwony, brązowy
(531) 08.03.11, 25.01.18, 18.01.02, 03.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 sery, produkty nabiałowe.
(111) 343813
(220) 2021 01 15
(151) 2021 06 11
(441) 2021 02 22
(732) JAŻDŻYK PIOTR, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNERSET Po stronie obliczeń
(540)

(591) szary, zielony, niebieski
(531) 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13

(210) 523205
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(510), (511) 9 oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie
do modelowania i symulacji pożarów, oprogramowanie symulacyjne do użytku w komputerach cyfrowych, urządzenia do symulacji, urządzenia do analizy gazów, oprogramowanie do mapowania
i analizowania pożarów, oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, 42 analizy
komputerowe, analiza zachowania środków chemicznych, analizy
naukowe wspomagane komputerowo, usługi w zakresie analiz chemicznych, opracowywanie i ocena analiz chemicznych, usługi analiz
przemysłowych wspomaganych komputerowo, usługi badań i analiz
biologicznych, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, usługi
analizy biochemicznej przepływu powietrza, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych,
usługi w zakresie analiz i badań chemicznych, usługi analiz i badań
przemysłowych w dziedzinie chemii, projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, usługi w zakresie analizy chemicznej
do wykorzystania w projektowaniu, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie i opracowywanie produktów
inżynieryjnych, projektowanie techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, usługi doradcze
związane z projektowaniem budynków, projektowanie konstrukcji.

(111) 343814
(220) 2021 01 15
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rodowe
(540)

(210) 523210

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 32 piwo.
(111) 343815
(220) 2021 01 15
(210) 523218
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) BROWARSKA AGNIESZKA LEKARSKIMOKIEM, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPECJALIŚCI DZIECIOM
(540)

(591) pomarańczowy, czerwony, różowy, biały, szary
(531) 02.09.15, 26.01.04, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia językowe, usługi
w zakresie tłumaczeń pisemnych, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], edukacja zawodowa dla młodych ludzi.
(111) 343816
(220) 2021 01 18
(210) 523231
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) GRUDOWSKI PAWEŁ ZAGATTO POLSKA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAGATTO
(510), (511) 14 Breloki, biżuteria, bransoletki, kolczyki, spinki do krawatów, łańcuszki, spinki do mankietów, etui na zegarki, zegarki, bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, zegary, medaliony, naszyjniki,
obrączki, szpilki ozdobne, sprzączki z metali szlachetnych, 18 Wyroby
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i artykuły galanteryjne ze skóry i materiałów skóropodobnych, takie
jak: dyplomatki, aktówki, kufry, torby, torebki, torby podróżne, teczki,
etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski skórzane, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, walizki, walizy, nosidełka
dla dzieci, futra inne niż odzież, skórzane pudła na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych, siatki na zakupy, pokrowce
podróżne na ubrania, 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej handlowej, usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
handlowej, usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa
i detaliczna galanterii skórzanej, biżuterii oraz dodatków do odzieży,
akcesoriów odzieżowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu galanterii skórzanej, biżuterii oraz dodatków do odzieży, akcesoriów odzieżowych, usługi informacji handlowej dotyczącej
galanterii skórzanej oraz biżuterii i dodatków do odzieży, akcesoriów
odzieżowych, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlowych
i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz
systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej.
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(732) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis (US)
(540) (znak słowny)
(540) CARDINAL
(510), (511) 5 Pestycydy, preparaty do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy i insektycydy.
(111) 343820
(220) 2021 01 18
(210) 523267
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) KUBOWICZ ARKADIUSZ STYLOVY, Tymbark (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S STYLOVY
(540)

(591) niebieski, biały, szary, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 19.13.21, 02.09.25, 26.11.09, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi.

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież męska, odzież damska, odzież młodzieżowa
i dziecięca, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze,
biustonosze samonośne, body-bielizna, bokserki, chustki na głowę,
kapelusze, czapki jako nakrycie głowy, daszki do nakrycia głowy,
długie luźne stroje, dzianina-odzież, fulary jako ozdobne krawaty,
garnitury, gorsety, gorsety-bielizna damska, gorsy koszul, kamizelki, kąpielówki, kołnierzyki przypinane, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
kurtki, legginsy, mankiety, maski na oczy do spania, męskie apaszki, nauszniki, odzież ze skóry, paski do odzieży, pantofle, pikowane
kurtki-odzież, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pulowery, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe,
swetry, szale, szaliki, szlafroki, szelki, trykoty-ubrania, 35 Sprzedaż
detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej oraz innych środków komunikacji w zakresie towarów klasy 25: Odzież męska, odzież damska, odzież młodzieżowa
i dziecięca, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot. biustonosze,
biustonosze samonośne, body-bielizna, bokserki, chustki na głowę,
kapelusze, czapki jako nakrycie głowy, daszki do nakrycia głowy,
długie luźne stroje, dzianina-odzież,fulary jako ozdobne krawaty,
garnitury, gorsety, gorsety-bielizna damska, gorsy koszul, kamizelki, kąpielówki, kołnierzyki przypinane, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
kurtki, legginsy, mankiety, maski na oczy do spania, męskie apaszki,
nauszniki. odzież ze skóry, paski do odzieży, pantofle, pikowane kurtki-odzież, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów,
podkoszulki sportowe, pulowery, rękawiczki, skarpetki, spódnice,
spódnicospodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry,
szale, szaliki, szlafroki, szelki, trykoty-ubrania, Telemarketing, prezentowanie produktów w mediach przy wykorzystaniu telewizji, radia,
poczty Internetu dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi marketingowe.

(111) 343818
(220) 2021 01 18
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) NAPIERACZ DARIUSZ, Mechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PoolsFACTORY
(540)

(111) 343821
(220) 2021 01 18
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) PIETROSIUK ALEKSANDRA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) babette
(540)

(111) 343817
(220) 2021 01 18
(151) 2021 06 28
(441) 2021 03 08
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polprazol ACIDCONTROL
(540)

(210) 523256

(210) 523258

(591) czarny, niebieski, szary
(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Baseny pływackie niemetalowe, Baseny pływackie
z tworzyw sztucznych, Obudowy stanowiące budynki niemetalowe
przenośne, Zadaszenia ze szkła i tworzyw sztucznych, Niemetalowe
budynki przenośne.
(111) 343819
(151) 2021 07 01

(220) 2021 01 18
(441) 2021 03 08

(210) 523260

(210) 523274

(531) 05.07.02, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji specjalizujących się w zupach,
Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi piekarni i cukierni, Usługi
kawiarni, Usługi kateringowe, Restauracje oferujące dania na wynos,
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Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, Dostarczanie informacji dotyczących barów i restauracji.

(111) 343822
(220) 2021 01 18
(210) 523277
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) ADLER BEATA SOLWIQ SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL);
BŁOCH MONIKA SOLWIQ SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TILIVO
(510), (511) 11 Urządzenia do dekontaminacji powietrza z wykorzystaniem procesu fotokatalizy, Filtry do oczyszczania powietrza,
Oczyszczacze powietrza. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 343823
(220) 2021 01 18
(210) 523278
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) KŁOS TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWOPRODUKCYJNO-HANDLOWE TAKEMA, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKEMA
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 40 Usługi galwanizacyjne, Obróbka i powlekanie powierzchni metalowych.
(111) 343824
(220) 2021 01 18
(210) 523280
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) FOURIE ANNA, Wrocław (PL);
SAWCZUK-ZAWADA KATARZYNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Otovino
(510), (511) 33 Białe wino, Czerwone wino, Grzane wino, Owocowe
wino musujące, Wino, Wino czerwone, Wino musujące, Wino owocowe, Wino winogronowe, Winogronowe wino musujące, 41 Degustacje win [usługi rozrywkowe], Organizacja i przeprowadzanie
degustacji wina do celów rozrywkowych, Degustacje win [usługi
edukacyjne], Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, Rozrywka związana z degustacją wina, Imprezy
z degustacją win w celach edukacyjnych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 343825
(220) 2021 01 18
(210) 523281
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) SOVRANA POLSKA SPÓŁKA JAWNA M. SZASTAK, R. KAIM,
Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fashion CLEANERS
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi prania chemicznego, usługi prania wodnego.
(111) 343826
(220) 2021 01 18
(210) 523286
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) KRÓL PIOTR 3MDEB EMBEDDED SYSTEMS CONSULTING,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DASHARO
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(540)

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.13.09, 24.01.07, 26.13.25, 27.05.05
(510), (511) 35 Marketing w ramach wydawania oprogramowania,
42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projektowanie oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie technologii,
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Instalacja
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania
komputerowego, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń
bezpieczeństwa danych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie platform komputerowych, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, Testowanie materiałów, 45 Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne].
(111) 343827
(220) 2021 01 18
(210) 523292
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) ADECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adeco shop
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 20.01.09, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Dodatki do cementu, betonu i zapraw, kleje do płytek
ceramicznych, kleje do spienionego polistyrenu i wełny mineralnej,
2 Farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, pigmenty do farb, środki gruntujące pod farby i lakiery
stosowane w budownictwie na zewnątrz wewnątrz budynków, 19
Tynki syntetyczne i mineralne, środki gruntujące pod tynki, cement,
mozaikowe masy tynkarskie, zaprawy budowlane, zaprawy klejowo
szpachlowe, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym przez Internet,
dodatków do cementu, betonu i zapraw, klejów do spienionego polistyrenu i wełny mineralnej, klejów do płytek ceramicznych, farb,
pokostów, lakierów, środków zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, pigmentów do farb, środków gruntujących pod farby
i lakiery stosowanych w budownictwie na zewnątrz i wewnątrz budynków, tynków syntetycznych i mineralnych, środków gruntujących
pod tynki, cementu, mozaikowych mas tynkarskich zapraw budowlanych, zapraw klejowo-szpachlowych, Usługi informacji handlowej,
pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, promocja
sprzedaży, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych.
(111) 343828
(220) 2021 01 18
(210) 523293
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) KAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kames
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 21 Akcesoria i drobne narzędzia do produkcji i dystrybucji lodów, wyrobów cukierniczych i czekoladziarskich, w tym łyżki
do porcjowania, pojemniki, łyżeczki, magazynki, kuwety na lody, formy, foremki, stojaki, podstawki, termoizolacyjne pojemniki na żywność, worki i końcówki do zdobienia ciast, deserów i lodów, 30 Lody,
półprodukty i surowce dla lodziarstwa, cukiernictwa, kakao, produkty z kakao, czekolada, 41 Organizacja szkoleń i kursów w zakresie lodziarstwa, cukiernictwa i czekoladownictwa.
(111) 343829
(220) 2021 01 19
(210) 523311
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) SZCZEPKOWSKA ANNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ziutka inspiruje
(510), (511) 16 Artykuły papiernicze, Kleje (do artykułów piśmiennych), Papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektury, Materiały
dla artystów, mianowicie artykuły do rysowania, malowania i modelowania, Pędzle dla malarzy i artystów, Maszyny do pisania i artykuły
biurowe, Druki, gazety i czasopisma, Drukowane materiały informacyjne, Drukowane materiały reklamowe, Gazetki, Magazyny, Katalogi, Ulotki, Oprawy książek, Fotografie, Zeszyty, Materiały drukowane,
Materiały piśmienne, Materiały introligatorskie, Pisaki z końcówką
pędzelkową, Materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem
urządzeń), Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przyrządy do pisania, przyrządy malarskie i kreślarskie, Bloki do pisania i notesy, Papier
nutowy, Zeszyty nutowe, Książki i inne publikacje, Podręczniki, Materiały do nauczania, Broszury, Kalendarze, Notatniki i notesy podręczne, Zakładki do książek, Plakaty, Prospekty, Skoroszyty na dokumenty, Torby na zakupy z papieru, Torby na zakupy z tworzyw sztucznych,
35 Usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, Usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi
w zakresie organizacji promocji sprzedaży, Usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, Reklama,
Usługi marketingowe, Usługi w zakresie wynajmowania powierzchni
i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, Usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych, promocyjnych
i reklamowych, Usługi sprzedaży następujących towarów: artykuły
papiernicze, kleje (do artykułów piśmiennych), papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektury, artykuły do rysowania oraz malowania i modelowania, pędzle dla malarzy i artystów, maszyny do pisania
i artykuły biurowe, druki, gazety i czasopisma, drukowane materiały
informacyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny,
katalogi, ulotki, oprawy książek, fotografie, zeszyty, materiały drukowane, artykuły piśmiennicze, materiały introligatorskie, pisaki z końcówką pędzelkową, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), przybory szkolne (artykuły piśmienne), przyrządy
do pisania, przyrządy malarskie i kreślarskie, bloki do pisania i notesy,
papier nutowy, zeszyty nutowe, książki i inne publikacje, podręczniki,
materiały do nauczania, broszury, kalendarze, notatniki i notesy podręczne, zeszyty, zakładki do książek, plakaty, prospekty, skoroszyty
na dokumenty, torby na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw sztucznych, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, maskotki, piłki,
piłeczki antystresowe, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, metale w postaci folii i proszku dla
malarzy i dekoratorów, środki do pielęgnacji drewna oraz paneli i mebli, emulsje do mebli i drewna, torby, torby podróżne, torebki, portfele, portmonetki, walizy, walizeczki, parasole i parasolki, kapelusze,
etui na klucze, okładziny i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze,
sakwy, sakiewki, teczki, torby antystatyczne, torby przystosowane
do noszenia sprzętu fotograficznego oraz sprzętu wideo i sprzętu
komputerowego, torby na bagażniki rowerowe i motocyklowe, torby
przystosowane do spacerówek, piórniki, plecaki, parasolki, breloki
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do kluczy, słuchawki, głośniki, termosy, bidony, okulary, zegarki, biżuteria, latarki, power banki, pamięci USB, etui, kubki, świeczki, kosmetyki, poduszki, krzesła, leżaki, ręczniki, koce, akcesoria kuchenne,
akcesoria łazienkowe, akcesoria rowerowe, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji i imprez
rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, Kształcenie ustawiczne, Usługi w zakresie
edukacji i nauczania, Opracowywanie planów szkoleniowych, systemów ocen pracowniczych, Publikowanie, Przygotowywanie tekstów
do publikacji, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Konsultacje edytorskie, Redagowanie
tekstów pisanych, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, Nagrywanie materiałów dydaktycznych, Kursy językowe, Organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Usługi trenerskie
w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, Usługi w zakresie budowania zespołu, Doradztwo zawodowe
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], Coaching w zakresie życia osobistego, Treningi rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe
w zakresie rozwoju osobistego, Treningi zdrowotne i treningi fitness,
Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie treningu
fizycznego, Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej.

(111) 343830
(220) 2021 01 28
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 22
(732) NOWICKI ALEKS ALEX, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shelter me
(540)

(210) 523764

(591) jasnobrązowy, czarny, biały
(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież i ubrania dla dorosłych i dzieci, Odzież gotowa, Bluzki, Dzianina [odzież], T-shirty z krótkim i długim rękawem,
Spodnie, Podkoszulki, Odzież sportowa, Koszulki sportowe z krótkimi i długimi rękawami, Koszulki z krótkim lub z długim rękawem,
Legginsy, Chustki na głowę, Czapki jako nakrycia głowy, Długie luźne
stroje, Dzianina jako odzież, Kamizelki, Kombinezony jako odzież, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Kurtki jako odzież, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem, wiatrem i deszczem, Mufki jako odzież,
Nakrycia głowy, Odzież, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu,
Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie jako odzież, Opaski na głowę,
Paski jako odzież, Pikowane kurtki jako odzież, Piżamy, Podkoszulki
bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Skarpetki, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje plażowe, Stroje kąpielowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki,
Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Wyprawki dziecięce jako odzież,
spodnie, bluzki, koszule, bluzy, dresy, kombinezony, majtki, maski
ochronne [odzież], płaszcze, rękawiczki, 35 Usługi sklepów detalicznych stacjonarnych i on-line oferujące do sprzedaży: odzież i ubrania dla dorosłych i dzieci, odzież gotową, bluzki, dzianiny [odzież],
t-shirty z krótkimi i długim rękawem, spodnie, podkoszulki, odzież
sportową, koszulki sportowe z krótkimi i długimi rękawami, koszulki
z krótkim lub z długim rękawem, legginsy, chustki na głowę, czapki
jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianiny jako odzież, kamizelki, kombinezony jako odzież, koszule, koszule z krótkimi rękawami,
kurtki jako odzież, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem, wiatrem i deszczem, mufki jako odzież, nakrycia głowy, odzież, odzież
z imitacji skóry, odzież z lateksu, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie
jako odzież, opaski na głowę, paski jako odzież, pikowane kurtki jako
odzież, piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe,
skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje kąpielowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki na szelkach do noszenia
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na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, wyprawki dziecięce jako odzież, spodnie, bluzki, koszule, bluzy, dresy,
kombinezony, majtki, maski ochronne [odzież], płaszcze, rękawiczki,
Pokazy mody, towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów
domowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Gromadzenie informacji handlowych, Zarządzanie
w zakresie zamówień w handlu w sklepach stacjonarnych i on-line,
Marketing internetowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
Przetwarzanie danych, Materiały reklamowe on-line, Reklamy on-line, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line.

(111) 343831
(220) 2021 02 08
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 15
(732) SKROBISZ PIOTR, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lm LUX-ME
(540)

(210) 524375

Nr 30/2021

budynków, Odnawianie budynków, Renowacja budynków, Nadzór
budowlany, Usługi budowlane, Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(111) 343833
(220) 2020 12 03
(210) 521711
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MINI ONE
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania.
(111) 343834
(220) 2021 01 19
(210) 523316
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT NIERUCHOMOŚCI-FUNDACJA,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIDER
(540)

(591) czerwony, żółty, jasnoróżowy
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Rzęsy z klejem do mocowania w formie eyelinera, 8
Szczotka do włosów, Zestaw do paznokci (zestaw do manicure i pedicure), 21 Pędzle do Make-up.
(111) 343832
(220) 2021 02 24
(210) 525143
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732) RSBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RSBM DEVELOPER nowemalomice.pl
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 14.05.21, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17,
24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 36 Inwestowanie w nieruchomości, Zarządzanie powiernicze inwestycjami, Inwestycje majątkowe [nieruchomości],
Finansowanie inwestycji budowlanych, Inwestowanie funduszy kapitałowych, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie
za pośrednictwem mediów elektronicznych, Inwestowanie funduszy
na rzecz osób trzecich, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi w zakresie nieruchomości,
Powiernictwo nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Ocena nieruchomości [wycena], Usługi wyceny nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Administrowanie
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi w zakresie
zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wycena w kwestiach majątku nieruchomego, Usługi związane
ze współwłasnością nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie
nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Usługi
w zakresie wyceny nieruchomości, 37 Budownictwo, Budowa części
budynków, Budowa fundamentów budynków, Budowa budynków
wielorodzinnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowanie nieruchomości, Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Uszczelnianie budynków podczas budowy, Budowa domów, Restauracja

(591) niebieski
(531) 07.01.09, 07.01.17, 07.01.24, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Przyznawanie nagród w celu wyróżnienia przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie spełniania wymogów dedykowanego
programu, Przyznawanie certyfikatów przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą a spełniającym
kryteria ustalonego regulaminu i stosującym się do jego zasad, Przyznawanie certyfikatów i wyróżnień dla firm wykorzystujących nowe
rozwiązania materiałowe, technologiczne i organizacyjne w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług dla osób trzecich, Administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, Organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
Promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, Pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Usługi izby handlowej
w zakresie promocji przedsiębiorstw, Zapewnianie konsumentom
rekomendacji o towarach w celach handlowych, 42 Analiza i ocena
dotycząca opracowywania produktów, Analiza i ocena dotycząca
projektowania produktów, Badania przemysłowe obiektów technicznych, Certyfikacja [kontrola jakości], Inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, Kontrola jakości materiałów budowlanych, Kontrola jakości ukończonych budynków, Nadzór i inspekcja techniczna,
Ocena i badanie nieruchomości pod kątem obecności materiałów
niebezpiecznych, Testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich
do celów certyfikacji, Usługi testowania w celu certyfikacji jakości
lub standardów, Usługi testowania zgodności, Usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, Usługi w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego, Usługi w zakresie testów naukowych, Usługi
w zakresie testów technicznych, Opracowywanie i tworzenie zasad
programu i regulaminu przyznawania tytułu dla przedsiębiorstw
i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną
z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.
(111) 343835
(220) 2017 04 11
(151) 2021 07 02
(441) 2017 08 16
(732) DERMOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DermoPharm

(210) 470344
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(540)

(591) szary, czerwony
(531) 27.05.01, 24.13.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
dietetycznymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych.
(111) 343836
(220) 2017 05 15
(210) 471683
(151) 2021 07 02
(441) 2017 12 27
(732) Borowski Krzysztof GRUPA ZIBI S.A., Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIBI
(510), (511) 9 kalkulatory, komputery, kasy rejestrujące, aparaty fotograficzne, urządzenia do przetwarzania danych, baterie elektryczne
i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, głośniki, kalkulatory kieszonkowe, tablety,
wzmacniacze, zegarki inteligentne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, 14 zegary, zegarki, budziki,
czasomierze [zegarki], chronografy, koperty do zegarków, kotwiczki
[zegarmistrzostwo], mechanizmy do zegarów i zegarków, obudowy
zegarków, paski do zegarków, sprężyny do zegarków, stopery, szkiełka do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie
zegarów i zegarków), wskazówki zegarowe, zegary i zegarki elektryczne, 15 instrumenty muzyczne.
(111) 343837
(220) 2018 03 05
(210) 483107
(151) 2021 07 05
(441) 2021 03 15
(732) POLWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALON REKOMENDOWANY recommended hair salon 2018
(540)

(591) brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07, 14.07.20
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni i sklepów z artykułami w tym
z importu: wałki i bibułki, siatki, szpilki, grzebienie, nożyczki fryzjerskie, maszynki do strzyżenia i golenia, suszarki do włosów, fartuchy
ochronne, pelerynki, czapki, czepki, myjnie, fotele, taborety, wózki,
płyny do trwałej, pianki, lakiery, farby do włosów, środki do modelowania oraz środki do pielęgnacji włosów, organizowanie wystaw
i pokazów wyposażenia salonów fryzjerskich i kosmetycznych, 42
badania w dziedzinie kosmetyki, projektowanie dekoracji wnętrz,
usługi projektantów mody, wzornictwo przemysłowe.
(111) 343838
(220) 2019 08 22
(210) 503708
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) GRUPA HANDLOWA WĘDLINY OD ZAWSZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDLINY ...OD ZAWSZE
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.24, 25.03.25
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(510), (511) 29 wędliny, mięso świeże, mięso wędzone, mięso gotowane, mięso pieczone, mięso konserwowane, mięso mrożone, mięso mielone [mięso siekane], mięso pokrojone w plastry, drób, kurczak, wieprzowina, wołowina, cielęcina, dziczyzna, bekon, golonka,
szynka, schab wieprzowy, podroby, wątroba, filety z piersi kurczaka, kiełbasy, surowe kiełbasy, suszona kiełbasa, wędzone kiełbasy,
frankfurterki, gulasze, kaszanka, flaki wieprzowe, flaki wołowe, salami, mortadela, salceson, wędzonki, pasty mięsne, pasty z wątróbki,
pasztet z wątróbki, musy na bazie mięsa, smalec, skwarki, naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, ekstrakty mięsne, przetworzone produkty mięsne, przekąski na bazie mięsa, konserwy mięsne, galaretki
mięsne, tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych.

(111) 343839
(220) 2019 10 14
(210) 505635
(151) 2021 07 13
(441) 2020 06 01
(732) KAMIŃSKI KAMIL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA SYSTEM PURE WATER BETTER LIFE
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 01.15.21, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje do ogrzewania wodnego, piecyki i bojlery
do podgrzewania wody, bojlery do zaopatrywania w ciepłą wodę,
filtry powietrza, filtry do wody, filtry do uzdatniania wody, filtry
do oczyszczaczy powietrza, filtry do oczyszczania wody, instalacje
do oczyszczania wody, zbiorniki do oczyszczania wody, urządzenia
do oczyszczania wody, zespoły do oczyszczania wody, obudowy
filtrów do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania wody
do wytwarzania wody pitnej, membranowe urządzenia oczyszczające do oczyszczania wody, filtry do oczyszczania powietrza, urządzenia do oczyszczania powietrza, jonizatory do oczyszczania powietrza, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, dystrybutory
wody, dystrybutory wody schłodzonej, oczyszczonej.
(111) 343840
(220) 2019 11 02
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 08
(732) CIURA JAROSŁAW, Sochaczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elektrohome
(540)

(210) 506352

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.12, 15.09.10
(510), (511) 35 prezentacje towarów i usług, pokazy towarów i usług
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak
zwanych telezakupów i zakupów domowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów, pokaz handlowy [dla osób trzecich], przygotowywanie
pokazów w celach handlowych, prezentowanie towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie wystaw
do celów działalności gospodarczej, prezentowanie produktów
finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych na ulicy, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audio-
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wizualnym, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu detalicznego w zakresie
baterii, usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, usługi
handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi
handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu
hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej związane
z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi aukcyjne online, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi w zakresie zamówień online,
marketing internetowy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi handlowe online, w ramach
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nożami kuchennymi, usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, reklamy online, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej w sieci handlowej, w tym także świadczone on-line, w związku z następującymi towarami: sprzęt AGD wolno-stojący w tym lodówki, zamrażarki, pralki,
zmywarki, kuchnie indukcyjne, kuchnie gazowe, kuchnie ceramiczne,
kuchnie mikrofalowe, chłodziarki, lodówki typu side by side, lodówki typu french door, urządzenia AGD do zabudowy w tym: piekarniki elektryczne, piekarniki gazowe, piekarniki, tradycyjne piekarniki
combi, piekarniki parowe, płyty indukcyjne, płyty ceramiczne, płyty
gazowe, okapy, kuchenki mikrofalowe, automaty do kawy, lodówki,
zamrażarki, chłodziarki do wina, płyty, AGD drobne, czajniki, żelazka,
ekspresy, wentylatory, AGD zdrowie, oczyszczacze powietrza, nawilżacze powietrza, osuszacze powietrza, jonizatory, sprzęt RTV, sprzęt
elektroniczny, komputery, urządzenia peryferyjne do komputerów,
oprogramowanie komputerowe, telefony, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, elektronarzędzia, narzędzia ręczne, meble,
oświetlenie, wyposażenie do domu, wyposażenie do warsztatu, wyposażenie do ogrodu, armatura łazienkowa i kuchenna, wyroby tekstylne, sprzęty sportowy, elektryczny sprzęt sportowy, zegarki sportowe, ekspandery, gumy fitness, hantelki, masażery, maty, orbitreki,
piłki, rowerki, ściskacze, skakanki, steppery, stepy, twistery, wioślarze,
sprzęt, urządzenia i akcesoria do siłowni, w tym drążki, gryfy, hantle,
obciążenia, pasy, rękawice, ławki, sprzęt pomiarowy, w tym zegarki/
stopery, pulsometry, krokomierze, rowery i skating, w tym akcesoria
rowerowe, deskorolki, hulajnogi, kółka i łożyska, ochraniacze, wave
board, wrotki, łyżworolki, artykuły, sprzęt i akcesoria do gimnastyki
i lekkoatletyki, w tym kosze, piłki, siatki, sprzęt i akcesoria do piłki
nożnej, getry piłkarskie, ochraniacze, rękawice bramkarskie, stroje
piłkarskie, artykuły sportowe do piłki ręcznej, siatkowej, siatkówka,
ochraniacze, unihokej, bramki, kije, piłeczki, boule, tarcze, rzutki,
piórka, do dartów oraz akcesoria, sprzęt i akcesoria do gier, w tym
towarzyskich, także piłkarzyki, sprzęt i akcesoria do boksu, judo, karate, MMA, rękawice, sprzęt i akcesoria do sportów wodnych, czepki,
okularki, deski do pływania, płetwy, maski fajki do nurkowania, stopery na nos do uszu, sprzęt i urządzenia oraz akcesoria do sportów
zimowych w tym, łyżwy, badminton, rakiety, lotki, zestawy do gier
i zabaw, sprzęt, urządzenia i akcesoria do tenisa stołowego, rakietki,

Nr 30/2021

stoły, siatki, sprzęt do marszu, w tym, kijki, latarki, sprzęt i urządzenia turystyczne, plecaki, torby, karimaty, namioty, śpiwory, zagłówki,
camping, hamaki, saperki nożne, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
w tym sportowe i turystyczne, a także dla dzieci i niemowląt, skarpety, zabawki sportowe, pompki, kompresory, akcesoria sportowe
i turystyczne, usługi marketingowe.

(111) 343841
(220) 2019 12 06
(210) 507706
(151) 2021 07 12
(441) 2020 02 03
(732) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEYNN BEAUTY
(540)

(591) złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy
perfumowane, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy, spraye do ciała, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe kremy i płyny do pielęgnacji ciała, zapachy, balsamy samoopalające [kosmetyki], błyszczyki
do ust, brokat do twarzy, brokat do twarzy i ciała, cienie do powiek,
etui na szminkę, eyelinery, eyelinery w ołówku, fluid do makijażu,
kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, kolorowe kosmetyki
do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor do twarzy,
kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do ust, kredki do makijażu, kredki do ust,
kremy kosmetyczne, ołówki do brwi, palety błyszczyków do ust, palety cieni do powiek, prasowany puder to twarzy, produkty kolorowe do policzków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż do twarzy,
szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs wydłużające tusze do rzęs,
kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do pielęgnacji
ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kremie do mycia, mydła płynie
do kąpieli, peelingi złuszczające do stop peelingi złuszczające do rąk,
szampony do ciała, żele do użytku kosmetycznego żele pod prysznic,
aromatyczne olejki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, musująca piana do kąpieli, mydło do kąpieli, olejek do kąpieli, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, piana do kąpieli sole zapachowe do kąpieli, żel do kąpieli, dezodoranty,
balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do stop [nielecznicze], balsamy do ust, błoto kosmetyczne do ciała, emulsje do wzmacniania
paznokci, kosmetyczne maski błotne, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do paznokci, kremy do rąk, kremy do twarzy, kremy
do aromaterapii, kremy do ciała, kremy kosmetyczne do ujędrniania
skóry wokół oczu, kremy perfumowane, kremy po goleniu, kremy
ujędrniające skórę, lakiery do paznokci, maseczki do ciała, maseczki
do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy,
maseczki z glinki do skóry, masło do ciała, masło do rąk i ciała, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, mus do pielęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze serum
do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki do ciała, olejki
do opalania j peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczające
do twarzy, pianka do czyszczenia, płyn do golenia, płyn do kąpieli,
płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płyny do golenia, płyny oczyszczające, preparaty kosmetyczne do samo opalania, proszki do kąpieli, puder do ciała, rzęsy, rzęsy sztuczne, serum
do twarzy do celów kosmetycznych, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], sole do kąpieli, szminki w kremie do ust,
toniki do skóry, toniki do twarzy [kosmetyki], zapachowe kremy
do ciała, żele do twarzy, żele oczyszczające, balsam do włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kremy odżywcze, maseczki do włosów,
odżywki do włosów, odżywki nawilżając do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, pianka do włosów, pianka do stylizacji włosów,
płyny do stylizacji włosów, płyny ochronne do włosów, preparaty
do układania włosów, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, serum do włosów, szampony do włosów, szampony z odżywką
do włosów, balsamy do golenia, płyny po goleniu, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne, 10 rękawice do masażu, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory
do makijażu, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania
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makijażu na oczy, atomizery do perfum, dozowniki do kosmetyków,
dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], dozowniki mydła, dozowniki produktów do mycia ciała, dozowniki szamponu, flakony na perfumy, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, gąbki
do ciała, gąbki do kąpieli, gąbki kosmetyczne, grzebienie, grzebyki
do rzęs, miseczki, mydelniczki, pędzelki do eyelinerów, pędzelki do makijażu, pędzelki do ust, pojemniki na kosmetyki, przybory
kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy ręczne do nakładania
kosmetyków, puderniczki [pojemniczki], rękawice do peelingu, rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe, artykuły porcelanowe dla
celów dekoracyjnych, ozdobne figurki wykonane ze szkła, ozdobne
pudełka szklane, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
szkła, szkło ozdobne, pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów,
szczotki kąpielowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże kąpielowe], ręczniki
wykonane z materiałów tekstylnych, tekstylne artykuły kąpielowe,
35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów,
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 41 instruktaż
w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody,
szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące
kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, manicure, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, salony piękności, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji
w dziedzinie stylizacji włosów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczonego on-line lub osobiście, usługi doradztwa w zakresie
pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi manicure
i pedicure, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji paznokci,
usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi spa, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie makijażu,
usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skóry, usługi
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji urody
świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wizażystów, usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji ciała,
zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(111) 343842
(220) 2019 12 30
(210) 508577
(151) 2021 07 02
(441) 2020 02 17
(732) BARG SPÓŁKA AKCYJNA, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) szary, czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.11, 29.01.14
(510), (511) 19 asfalt, beton, mieszanki betonowe ujmowane w tej
klasie, elementy budowlane betonowe, bitum, cegły, cement, dachówka niemetalowa, daszki niemetalowe dla budownictwa, deflektory kominowe niemetalowe, deski, drewno budowlane, drewno
użytkowe, drzwi niemetalowe, filc dla budownictwa, geotekstylia,
gips, glina, ił, gonty, granit, kamienie łamane, kamień budowlany,
kamień wapienny, klepka podłogowa drewniana, klepki parkietowe, kominy niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, kosze dachowe
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niemetalowe, krokwie dachowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe
niemetalowe, lepiszcza do reperacji dróg, lepiszcza do konserwacji dróg, materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy
i pokrywania dróg, materiały konstrukcyjne niemetalowe, materiały na pokrycie nawierzchni dróg, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe, nawierzchnia
asfaltowa, obudowy kominków, obudowy kominowe niemetalowe,
ogrodzenia niemetalowe, okładziny niemetalowe budowlane, okna
niemetalowe, okucia drzwi niemetalowe, palisady niemetalowe,
parkiety, piasek, piaskowiec budowlany, płytki dachowe łupkowe,
płytki wykładzinowe niemetalowe, płyty cementowe, płyty konstrukcyjne niemetalowe, podłogi, pokrycia dachów bitumiczne,
pokrycia dachów niemetalowe, niemetalowe pokrycia ścian dla
budownictwa, powłoki cementowe ognioodporne, produkty bitumiczne dla budownictwa, przedłużacze do kominów niemetalowe,
przewody do drenażu niemetalowe, przewody wodociągowe niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rury sztywne niemetalowe, rynny, rynny niemetalowe, schody
niemetalowe, sklejka, słupy cementowe, smoła, spoiwa do murów,
spoiwa murarskie, stemple niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, stopy niemetalowe, szalunki do betonu niemetalowe, szkło
izolacyjne, szkło ochronne budowlane, szkło okienne budowlane,
szkło płaskie walcowane okienne dla budownictwa, szkło zbrojeniowe, szyby dla budownictwa, szyny winylowe budowlane, ścianki
szczelne niemetalowe, taśmy smołowane dla budownictwa, trzony
kominowe niemetalowe, wapień twardy drobnoziarnisty, wapno, zaprawa murarska, 37 usługi w zakresie: informowania o materiałach
i budownictwie, izolacji budynków, gipsowania, malowania, murarstwa, nadzoru budowlanego, rozbiórki budynków, robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich, uszczelniania budynków, zabezpieczania przed korozją, 42 usługi w zakresie: analizy projektów
technicznych, analiz chemicznych, badań chemicznych betonu, jego
składników i zapraw budowlanych, badań geologicznych, badań
technicznych, doradztwa budowlanego, ekspertyz geologicznych,
ekspertyz inżynieryjnych, inżynieryjnych prac i ekspertyz, projektowania technicznego konstrukcji budowlanych, projektowania receptur materiałów budowlanych w tym mieszanek betonowych, projektowania i doradztwa architektonicznego, wykonawstwa rysunków
technicznych, badania techniczne asfaltu, badania geotechniczne.

(111) 343843
(220) 2020 01 08
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) Ilume LTD, Eastbourne (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fibo
(540)

(210) 508798

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi dostawców Internetu (ISP), usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym
(IPTV), usługi telefonii i telefonii mobilnej, usługi telefonii komórkowej, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emisja programów
telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, telefonia komórkowa,
telefonia bezprzewodowa, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi sieci telekomunikacyjnych.
(111) 343844
(220) 2020 01 08
(210) 508812
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) Ilume LTD, Eastbourne (GB)
(540) (znak słowny)
(540) FIBO
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne świadczone za po-
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mocą sieci światłowodowych, usługi dostawców Internetu (ISP), usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym
(IPTV), usługi telefonii i telefonii mobilnej, usługi telefonii komórkowej, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emisja programów
telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, telefonia komórkowa,
telefonia bezprzewodowa, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi sieci telekomunikacyjnych.

(111) 343848
(220) 2021 01 21
(210) 523407
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) BRZOZOWSKI JANUSZ, KOLATOR GRZEGORZ, PYDA TOMASZ
JTG SPÓŁKA CYWILNA, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JTG REFRACTORY LININGS
(540)

(111) 343845
(220) 2021 01 19
(210) 523324
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) SŁOWO NIEZALEŻNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALBICLA
(510), (511) 45 Usługa społecznościowa w postaci portalu społecznościowego, umożliwiającego użytkownikom tworzenie kont i proﬁli,
zawierających dane osobowe, pozwalających na zaprezentowanie
szerokiemu gronu internautów siebie oraz sieci swoich kontaktów
z innymi ludźmi, wyszukiwanie znajomych i przyjaciół, tworzenie
ich list, wysyłanie wiadomości i korzystanie z forum.

(531) 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 11 Piece do topienia [do celów przemysłowych], Piece
do użytku przemysłowego.

(111) 343846
(220) 2021 01 20
(210) 523372
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 01
(732) S-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Little Hanoi
(510), (511) 43 Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi restauracyjne.
(111) 343847
(220) 2021 01 21
(210) 523403
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) DUDEK PARAGLIDERS SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH
DOMAŃSKI-PIOTR DUDEK-DARIUSZ FILIPOWICZ, Osielsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUDEK
(540)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 28 Lotnie, Paralotnie, Motolotnie, Spadochrony do paralotni, Skrzydła i części zamienne do nich, Uprząż do lotni, paralotni,
motolotni i spadochronów oraz pozostałe akcesoria, w tym: spadochrony ratunkowe, plecaki do skrzydeł, worki i torby transportowe
do skrzydeł, kontenery do spadochronów ratunkowych, kokpity,
karabinki, pylony, wskaźniki wiatru, rozpórki do tandemów, Artykuły
i sprzęt sportowy, Latawce, 35 Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Badania
rynku, Badania opinii publicznej, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Edytorskie usługi w zakresie reklamy, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Sprzedaż na rzecz osób
trzecich za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych
i hurtowych artykułów i sprzętu sportowego, Sprzedaż na rzecz osób
trzecich za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych
i hurtowych odzieży sportowej, lotni, paralotni, motolotni, spadochronów, latawców, skrzydeł i części zamiennych do nich, Sprzedaż
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów
detalicznych i hurtowych uprzęży do lotni, paralotni, motolotni i spadochronów oraz pozostałych akcesoriów, w tym: spadochronów ratunkowych, plecaków do skrzydeł, worków i toreb transportowych
do skrzydeł, kontenerów do spadochronów ratunkowych, kokpitów,
karabinków, pylonów, wskaźników wiatru, rozpórek do tandemów,
namiotów, portfeli, saszetek biodrowych.

(111) 343849
(220) 2021 01 21
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) KORGA ŁUKASZ PATENTPRO, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PatentPro
(540)

(210) 523408

(591) szary, niebieski, czarny
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Usługi prawne, Usługi wsparcia
prawnego, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Usługi prawne
dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi w zakresie
doradztwa prawnego, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, Doradztwo prawne związane z prawami własności
intelektualnej, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla
osób trzecich, Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, Zarządzanie patentami, Usługi
rzeczników patentowych, Usługi kancelarii patentowych, Doradztwo
w zakresie patentów, Usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów.
(111) 343850
(220) 2021 01 20
(210) 523409
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 08
(732) KERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Romany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KERS
(510), (511) 4 Drewno stosowane jako materiał opałowy, Wióry
drewniane do użytku jako paliwo, Wióry drewniane do wędzenia
i przyprawiania żywności, Wióry drewniane do wędzenia żywności,
Produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych, Podpałki [drewno na rozpałkę], Polana do palenia w kominku, Podpałki
drewniane do zapalania, Granulki drzewne do ogrzewania [paliwo],
Brykiety drzewne, Paliwo do grilla z wiórów drzewnych, Biopaliwa,
Brykiety paliwowe, Podpałki, Rozpałki.
(111) 343851
(220) 2021 01 20
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 01
(732) KRYSKA MIROSŁAW, Chrzanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProFlow.pl Przyjemna i wydajna praca

(210) 523413
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(111) 343854
(220) 2021 01 21
(210) 523430
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER sjsi STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH
(540)

(540)

(591) szary, niebieski
(531) 20.05.13, 26.13.25, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy,
35 Komputerowe zarządzanie bazami danych, Tworzenie komputerowych baz danych, Kompilacja komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Skomputeryzowane zarządzanie danymi, Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Zarządzanie w działalności handlowej, Analiza zarządzania w biznesie, Analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, Automatyczne przetwarzanie danych, Doradztwo w zakresie wydajności
przedsiębiorstw, 38 Zapewnianie dostępu do komputerowych baz
danych, Usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych,
Elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 42
Projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz
danych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, Elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail.
(111) 343852
(220) 2021 01 21
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 01
(732) BĄK PIOTR, Stare Lipiny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULUBIONA! LODY
(540)
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(210) 523421

(591) czarny, niebieski, złoty, pomarańczowy, żółty, biały
(531) 24.17.01, 24.17.04, 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Jogurt mrożony (lody spożywcze), Sorbety, Wyroby
cukiernicze, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, 35 Reklama.
(111) 343853
(220) 2021 01 21
(210) 523428
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EGZAMIN sjsi STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH
(540)

(591) ciemnozielony, jasnoszary, biały, niebieski, ciemnoszary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.11, 26.04.05, 26.04.06, 26.03.04
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 Projektowanie oprogramowania komputerowego.

(591) niebieski, jasnoszary, biały, ciemnoszary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.06, 26.03.04, 01.15.11
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 Projektowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 343855
(220) 2021 01 21
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 15
(732) WITMALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa ()
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BENJI’S PLANET
(540)

(210) 523453

(591) czarny, zielony, jasnozielony, brązowy, jasnobrązowy
(531) 01.05.01, 01.05.08, 03.01.08, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty i substancje weterynaryjne, Produkty i substancje sanitarne do użytku weterynaryjnego, Dietetyczna żywność
przystosowana do użytku weterynaryjnego, Dietetyczne substancje
przystosowane do użytku weterynaryjnego, Weterynaryjne dodatki
odżywcze dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt, Suplementy witaminowe dla zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt, Białkowe suplementy
dla zwierząt, Suplementy odżywcze dla zwierząt, Lecznicza karma dla
zwierząt, Leki do celów weterynaryjnych, Lecznicze płyny do mycia dla
zwierząt, Artykuły higieniczne dla zwierząt do celów medycznych, Płyny dla zwierząt do celów medycznych, Obroże przeciwpasożytnicze
dla zwierząt, Środki do tępienia pcheł, Produkty do higieny jamy ustnej dla zwierząt do celów weterynaryjnych, Lecznicze artykuły do żucia dla zwierząt, 28 Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla psów, Sztuczne
kości będące zabawkami dla psów, Automaty do wyrzucania piłek dla
zwierząt domowych, Maty węchowe będące zabawkami dla psa, Gry,
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 31 Karma
dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Karma dla psów, Przysmaki dla psów [jadalne], Preparaty spożywcze dla zwierząt, Preparaty
spożywcze dla psów, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, Smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka
do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kaczki
do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso wołowe
do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające łososia do karmienia psów, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt,
Karmy w puszce przeznaczone dla zwierząt, Solone ciasteczka dla
zwierząt, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Karmy i pasze dla
zwierząt, Pasze zwierzęce w formie granulek, Wzbogacone substancje
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odżywcze dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, Lizawki (sól do lizania dla zwierząt), 35 Usługi sprzedaży detalicznej, w tym usługi sklepów online oraz usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów:
karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, karma dla psów,
przysmaki dla psów [jadalne], preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty spożywcze dla psów, jadalne smakołyki dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, smakołyki dla zwierząt domowych
w rodzaju patyczków wołowych, artykuły spożywcze zawierające
mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kaczki do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające
mięso wołowe do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające
łososia do karmienia psów, pokarmy puszkowane lub konserwowane
dla zwierząt, karmy w puszce przeznaczone dla zwierząt, solone ciasteczka dla zwierząt, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, karmy
i pasze dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, wzbogacone substancje odżywcze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla
zwierząt, piasek aromatyczny (ściółka) dla zwierząt domowych, lizawki
(sól do lizania dla zwierząt), preparaty i substancje weterynaryjne, produkty i substancje sanitarne do użytku weterynaryjnego, dietetyczna
żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczne
substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, weterynaryjne dodatki odżywcze dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, suplementy
witaminowe dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy odżywcze dla zwierząt, lecznicza
karma dla zwierząt, leki do celów weterynaryjnych, lecznicze płyny
do mycia dla zwierząt, artykuły higieniczne dla zwierząt, płyny dla
zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki do tępienia
pcheł, produkty do higieny jamy ustnej dla zwierząt do celów weterynaryjnych, lecznicze artykuły do żucia dla zwierząt, zabawki dla zwierząt, zabawki dla psów, sztuczne kości będące zabawkami dla psów,
automaty do wyrzucania piłek dla zwierząt domowych, maty węchowe będące zabawkami dla psa, gry, zabawki i przedmioty do zabawy
dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt, ubranka dla zwierząt,
przykrycia i okrycia dla zwierząt, posłania dla zwierząt, Usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi zarządzania sprzedażą, Reklama, Publikacja reklam, Usługi marketingowe i promocyjne, Wynajem przestrzeni reklamowej, w tym on-line, Marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], Zarządzanie bazami danych, Informacja
o ww. usługach.

(111) 343856
(220) 2021 01 22
(210) 523529
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(553) (znak multimedialny)
(540) RADION SYSTEM TAKTYCZNEJ ŁĄCZNOŚCI POLA WALKI
(591) czerwony, czarny, niebieski, różowy, biały
(510), (511) 9 Urządzenia elektryczne i/lub elektroniczne dla łączności, telekomunikacji i informatyki, przyrządy dla łączności, telekomunikacji i informatyki, wymienione towary z wyłączeniem obwodów
scalonych, kart graficznych do komputerów, kart wideo do komputerów, obwodów zintegrowanych z grafiką, wideo i multimediami.
(111) 343857
(220) 2021 01 22
(210) 523533
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 08
(732) LACH JAROSŁAW, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OGNIOSTOP
(510), (511) 9 Alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, urządzenia
alarmowe, odzież chroniąca przed ogniem i napromieniowaniem, wizjery do drzwi, wykrywacze dymu, dzwonki sygnalizacyjne, gaśnice,
kamizelki ratunkowe, kamizelki kuloodporne, koce strażackie, kombinezony ochronne, lornetki, lunety, maski ochronne, pompy strażackie, motopompy strażackie, kaski ochronne, pasy ratunkowe inne
niż do siedzeń w pojazdach i inne niż wyposażenie sportowe, radary,
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wyposażenie dla ratownictwa, rękawice do ochrony przed urazami,
wypadkami i promieniowaniem rentgenowskim, siatki ratownicze, syreny, detektory, 41 Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony mienia,
ochrony osób, przeciwpożarowe, przeciwwybuchowe, bhp, Zabezpieczenia i ochrony środowiska przed skutkami zdarzeń losowych,
klęsk żywiołowych, pożarów, 45 Audyt zagrożenia wybuchem, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Dostarczanie informacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwwybuchowej, ochrony bhp,
ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych, Monitorowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego do celów pomocy prawnej, Usługi doradztwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej,
Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwwybuchowej,
ochrony bhp, ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, Wypożyczanie gaśnic.

(111) 343858
(220) 2021 01 22
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) SALAMON DAWID HIBOX, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hibox
(540)

(210) 523551

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, Pojemniki metalowe, Metalowe
skrzynki pocztowe, Metalowe skrzynki z zamknięciami, Metalowe
pojemniki do przechowywania, Pojemniki metalowe do przechowywania i transportu towarów, Metalowe pudełka do przechowywania, Metalowe blaszaki do przechowywania, Przenośne konstrukcje
metalowe, Metalowe wiaty do przechowywania [blaszaki], Metalowe
budynki przenośne, Regaty z metalu na przesyłki [konstrukcje], 7 Automatyczne urządzenia do transportu bliskiego i przeładunku, Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe, Urządzenia automatyczne służące do przyjmowania i/lub wydawania paczek oraz części
i akcesoria do tych urządzeń, Dystrybutory automatyczne, Roboty
do transportu bliskiego i przeładunku materiałów, Roboty [maszyny],
9 Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie, Urządzenia
elektroniczne zawierające skrytki pocztowe, Urządzenia elektroniczne
służące do przyjmowania i/lub wydawania paczek oraz części i akcesoria do tych urządzeń, Automatyczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, Automatyczne systemy kontroli dostępu, Sprzęt komputerowy,
35 Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, Reklama, Badanie rynku,
36 Usługi w zakresie przechowywania depozytów, Usługi finansowe,
Usługi ubezpieczeniowe, 38 Transmisja danych, Zapewnianie dostępu
do portali w Internecie, Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, 39 Transport, Transport towarów, Magazynowanie paczek,
Magazynowanie, Składowanie towarów, Pakowanie towarów, Usługi
przechowywania paczek, Odbieranie i dostarczanie paczek i towarów,
Udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich
[self-storage], Usługi kurierskie, Informacja o magazynowaniu i transporcie, Udzielanie informacji związanych z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek.
(111) 343859
(220) 2021 01 25
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) SYNUS SEBASTIAN, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) p PRISMA DENT
(540)

(591) szary
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.06

(210) 523552
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(510), (511) 44 Konsultacje dentystyczne, Usługi dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej.

(111) 343860
(220) 2021 01 25
(210) 523562
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AuroZone
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 343861
(220) 2021 01 25
(210) 523568
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) TRANSBROKERS.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysoka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CARGOMAT
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe i aplikacje mobilne
do sprzedaży ubezpieczeń cargo, Platformy oprogramowania do internetowej sprzedaży ubezpieczeń cargo, 36 Usługi w postaci działalności ubezpieczeniowej polegającej na dystrybucji ubezpieczeń
cargo, 42 Usługi tworzenia i utrzymywania oprogramowania komputerowego i aplikacji mobilnych do sprzedaży ubezpieczeń cargo,
Usługi tworzenia i utrzymywania platform internetowych do sprzedaży ubezpieczeń cargo.
(111) 343862
(220) 2021 01 25
(210) 523581
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) PAWĘZKA AGATA LODOOVKA, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LODOOVka
(540)
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(540) BIOMEDICUM
(540)

(591) zielony
(531) 24.13.09, 26.04.02, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie suplementów diety,
preparatów dietetycznych w sklepie detalicznym, hurtowni również
za pomocą środków komunikacji elektronicznej-strony internetowej.
(111) 343864
(220) 2021 01 22
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) BOOSTE SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) booste boost for ecommerce
(540)

(210) 523586

(591) różowy, biały, czarny
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13, 08.01.18
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 43
Kawiarnia, Lodziarnie, Usługi mobilnych restauracji, Bary, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie,
Imprezy firmowe-zapewnianie jedzenia i napojów, Kafeterie-bufety,
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizacja
przyjęć weselnych w zakresie żywności i napojów, Organizowanie
bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi barów kawowych, Usługi herbaciarni, Usługi
kawiarni, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie
dostarczania napojów, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos.

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi zarządzania
działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, Administrowanie sprzedażą, Elektroniczne przetwarzanie zamówień,
Informacje na temat metod sprzedaży, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Usługi zarządzania sprzedażą,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
Zarządzanie w zakresie zamówień, Administrowanie konkursami
w celach reklamowych, Administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Analizy w zakresie reklamy, Indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, Marketing finansowy, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, Promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Skomputeryzowana
promocja działalności gospodarczej, Reklama i wsparcie promocji
i rozwoju działalności gospodarczej za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Planowanie strategiczne dla
działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
handlu, 36 Crowdfunding, Administrowanie finansami, Dokonywanie transakcji finansowych, Dostarczanie kapitału inwestycyjnego,
Działalność finansowa, Finansowanie podmiotów handlowych, Finansowanie projektów, Finansowanie przedsięwzięć biznesowych,
Pośrednictwo w usługach finansowych, Prowadzenie spraw finansowych online, Skomputeryzowane usługi finansowe, Usługi finansowe
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie finansów
handlowych, Zapewnianie finansowania handlu, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie finansów, Usługi w zakresie rozliczeń finansowych w handlu elektronicznym.

(111) 343863
(220) 2021 01 26
(151) 2021 07 08
(441) 2021 03 22
(732) KLEPACKI PIOTR, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(111) 343865
(220) 2021 01 25
(210) 523588
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) AVERTON STERLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 523583
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Averton Sterling TALENT & CAPITAL SLINGSHOT
(540)

(591) biały, żółty, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.11
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi doradcze w zakresie marketingu,
usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze dotyczące promocji, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, usługi doradcze związane
z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakresie analizy
biznesowej, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii
biznesowej, usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, 36 Analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny
kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizowanie finansowania projektów budowlanych, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw,
pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi badań dotyczących
finansów, usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu,
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie
nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi doradcze w zakresie
planowania finansowego, usługi doradcze dotyczące zarządzania
środkami finansowymi, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze
finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami,
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze
dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwesty-
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cji kapitałowych, usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony
crowdfunding, usługi inwestycyjne, administrowanie i zarządzanie
inwestycjami, pośrednictwo inwestycyjne, analizy inwestycyjne, finansowanie inwestycji, monitorowanie wyników inwestycji, usługi
w zakresie funduszy i spółek inwestycyjnych, tworzenie funduszy
i spółek inwestycyjnych, administrowanie i zarządzanie funduszami
i spółkami inwestycyjnymi, planowanie, monitorowanie, obsługa,
reprezentowanie i dystrybucja funduszy inwestycyjnych, planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja praw
uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyjnych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi w zakresie zarządzania aktywami, administrowanie i zarządzanie finansowe spółkami, usługi finansowe w zakresie
alternatywnych spółek inwestycyjnych.

(111) 343866
(220) 2021 01 25
(210) 523593
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) AVERTON STERLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AVERTON STERLING
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Informacja o działalności gospodarczej, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowanych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi doradcze w zakresie
marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące promocji, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej,
Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii
biznesowej, Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, 36 Analizy finansowe, Crowdfunding, Doradztwo w sprawach
finansowych, Informacje finansowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje
kapitałowe, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów,
Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Sponsorowanie finansowe, Transakcje
finansowe, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi badań dotyczących finansów, Usługi finansowania, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wycena nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem powierzchni biurowej, Zarządzanie finansami, Zarządzanie nieruchomością, Zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, Finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Usługi doradcze w zakresie planowania finansowego,
Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, Usługi
doradcze w zakresie strategii finansowych, Usługi doradcze dotyczące
finansowania, Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi doradcze dotyczące inwestycji
finansowych, Usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, Usługi
doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, Usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowdfunding, Usługi inwestycyjne,
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Administrowanie i zarządzanie inwestycjami, Pośrednictwo inwestycyjne, Analizy inwestycyjne, Finansowanie inwestycji, Monitorowanie
wyników inwestycji, Usługi w zakresie funduszy i spółek inwestycyjnych, Tworzenie funduszy i spółek inwestycyjnych, Administrowanie
i zarządzanie funduszami i spółkami inwestycyjnymi, Planowanie, Monitorowanie, Obsługa, Reprezentowanie i dystrybucja funduszy inwestycyjnych, Planowanie, Monitorowanie, Obsługa, Reprezentowanie
i dystrybucja praw uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyjnych, Zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Usługi w zakresie zarządzania aktywami,
Administrowanie i zarządzanie finansowe spółkami, Usługi finansowe
w zakresie alternatywnych spółek inwestycyjnych.

(111) 343867
(220) 2021 01 25
(210) 523596
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) AVERTON STERLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AVERTON
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Informacja o działalności gospodarczej, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowanych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi doradcze w zakresie
marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące promocji, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej,
Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii
biznesowej, Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, 36 Analizy finansowe, Crowdfunding, Doradztwo w sprawach
finansowych, Informacje finansowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje
kapitałowe, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów,
Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Sponsorowanie finansowe, Transakcje
finansowe, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi badań dotyczących finansów, Usługi finansowania, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wycena nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem powierzchni biurowej, Zarządzanie finansami, Zarządzanie nieruchomością, Zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, Finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Usługi doradcze w zakresie planowania finansowego,
Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, Usługi
doradcze w zakresie strategii finansowych, Usługi doradcze dotyczące
finansowania, Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi doradcze dotyczące inwestycji
finansowych, Usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, Usługi
doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, Usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowdfunding, Usługi inwestycyjne,
Administrowanie i zarządzanie inwestycjami, Pośrednictwo inwestycyjne, Analizy inwestycyjne, Finansowanie inwestycji, Monitorowanie
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wyników inwestycji, Usługi w zakresie funduszy i spółek inwestycyjnych, Tworzenie funduszy i spółek inwestycyjnych, Administrowanie
i zarządzanie funduszami i spółkami inwestycyjnymi, Planowanie, Monitorowanie, Obsługa, Reprezentowanie i dystrybucja funduszy inwestycyjnych, Planowanie, Monitorowanie, Obsługa, Reprezentowanie
i dystrybucja praw uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyjnych, Zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Usługi w zakresie zarządzania aktywami,
Administrowanie i zarządzanie finansowe spółkami, Usługi finansowe
w zakresie alternatywnych spółek inwestycyjnych.

(111) 343868
(220) 2021 01 26
(151) 2021 06 28
(441) 2021 03 01
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETOPIRYNA
(540)

(210) 523615

(591) czarny, biały, żółty, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.05.02, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.11, 19.13.21
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi.
(111) 343869
(220) 2021 01 26
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 01
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCORBOLAMID
(540)

(210) 523617

(591) żółty, ciemnozielony, jasnozielony, biały, pomarańczowy,
zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.13.21, 26.07.25, 24.15.03, 24.15.13
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi.
(111) 343870
(220) 2021 01 26
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 01
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETOPIRYNA
(540)

(210) 523618

(591) czarny, biały, czerwony, srebrny
(531) 19.13.21, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.14, 27.05.02
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi.
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(111) 343871
(220) 2021 01 26
(210) 523629
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION,
Beijing (CN)
(540) (znak słowny)
(540) CCECC
(510), (511) 6 Metalowe budynki przenośne, Budynki metalowe, Budynki stalowe, Budynki składające się głównie z metalu, 19 Cement
budowlany, Elementy budowlane z cementu, Elementy budynków
z cementu, Płytki niemetalowe dla budownictwa, Bitumiczne produkty do budynków, Budynki niemetalowe, Szklane materiały budowlane,
35 Reklama, Informacja o działalności gospodarczej, Usługi agencji
import export, Usługi promocji sprzedaży, 36 Zarządzanie finansami,
Pośrednictwo nieruchomości, Wynajem nieruchomości, 37 Nadzór
budowlany, Informacja budowlana, Informacja o naprawach, Konsultacje budowlane, Usługi asfaltowania, Wynajem sprzętu budowlanego metalowego, Budownictwo, Usługi budownicze podwodne, Rozbiórka budynków, Uszczelnianie budynków, Budowa fabryk, Budowa
molo, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa portów, Układanie
chodników, Instalacja i naprawa systemów przeciwpożarowych, Górnictwo, Naprawa tapicerki, Instalacja i naprawa systemów grzewczych,
Instalacja i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalacja i naprawa wind,
Instalacja i naprawa systemów przeciwwłamaniowych, 39 Transport,
Konfekcjonowanie, Pilotowanie, Transport morski, Usługi pomocy
drogowej w przypadku awarii pojazdu, Transport samochodowy,
Transport kolejowy, Transport tramwajowy, Wypożyczanie wagonów towarowych, Transport rurociągami, 40 Recycling odpadów
i śmieci, Oczyszczanie powietrza, Uzdatnianie wody, 42 Planowanie
przestrzenne, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
na rzecz osób trzecich, Badanie geologiczne, Testowanie materiałów,
Wzornictwo przemysłowe, Usługi architektoniczne, Projektowanie budowlane, Doradztwo architektoniczne, Architektura wnętrz, Opracowywanie projektów budowlanych, 44 Architektura krajobrazu.
(111) 343872
(220) 2021 01 26
(210) 523646
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) LESAFFRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wołczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIECZYWO ZIARNISTE o niskim indeksie glikemicznym
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 05.07.02, 24.17.02, 29.01.11
(510), (511) 5 Pieczywo dla diabetyków, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Żywność dla diabetyków,
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Chleb
dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, 30 Chleb,
mąka i produkty zbożowe, Drożdże, Zakwas chlebowy, Mieszanki
do robienia pieczywa, Mieszanki do chleba, Polepszacze do mąki,
Preparaty zbożowe, Artykuły spożywcze ze zbóż.
(111) 343873
(220) 2021 01 26
(210) 523647
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) LESAFFRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wołczyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHLEB ZIARNISTY o niskim indeksie glikemicznym
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.11, 05.07.02, 24.17.02
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(510), (511) 5 Pieczywo dla diabetyków, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Żywność dla diabetyków,
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Chleb
dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, 30 Chleb,
mąka i produkty zbożowe, Drożdże, Zakwas chlebowy, Mieszanki
do robienia pieczywa, Mieszanki do chleba, Polepszacze do mąki,
Preparaty zbożowe, Artykuły spożywcze ze zbóż.

(111) 343874
(220) 2021 01 26
(210) 523656
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) CELLCO COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobylanka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOXX
(510), (511) 9 Kable światłowodowe, Światłowody i akcesoria do światłowodów, Uchwyty odciągowe do kabli światłowodowych, telekomunikacyjnych i elektrycznych.
(111) 343875
(220) 2021 01 27
(210) 523678
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) JONCZYK KAMIL PHU KAYOMOTO, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) o’LB
(540)

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05, 17.02.04, 26.13.25
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie.
(111) 343876
(220) 2021 01 27
(210) 523704
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIIP GAS INSIDE INFORMATION PLATFORM
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.04, 26.05.99, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i do prac badawczych, w szczególności hel, azot i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Dodatki detergentowe do benzyny, 4 Gaz ziemny i skroplony
gaz ziemny, paliwa, w tym paliwa gazowe i ciekłe, ropa naftowa, Produkty ropopochodne, mianowicie: parafina, benzyna, nafta, olej napędowy, olej bazowy, cerezyna, eter naftowy, mazut, wazelina, produkty naftowe uzyskane z rafinacji ropy naftowej, produkty uboczne
ropy naftowej, Dodatki niechemiczne do paliw, Sprężony gaz ziemny
CNG, skroplony gaz ziemny LNG, 6 Rurociągi, zbiorniki do przechowywania paliw, przewody ciśnieniowe i rozdzielniki z metalu, w tym
rury doprowadzające gaz, Budowlane materiały metalowe, Materiały
z metali nieszlachetnych i elementy budowlane i konstrukcyjne, Rudy
metali, Rury i rurociągi metalowe, Metalowe zbiorniki i butle do gazu
pod ciśnieniem, Ukształtowane części metalowe do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego, Kratownice metalowe, Metalowe kołnierze i krany, 7 Urządzenia do przetwarzania

Nr 30/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ropy, Maszyny do użytku w dziedzinie prac poszukiwawczych i eksploatacji źródeł energii, Generatory gazu, Maszyny i obrabiarki dla
górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, Dmuchawy do sprężania,
zasysania i transportu gazu, Maszyny do rafinacji ropy naftowej,
Wyciągi kopalniane, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, Urządzenia kontrolujące przepływ gazu (zawory gazowe), Urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary i gorącej wody,
gotowania, wentylacji, chłodzenia i suszenia, Urządzenia regulujące
i zabezpieczające do urządzeń gazowych i rur gazowych, Akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji,
35 Usługi w zakresie sprzedaży gazu ziemnego, skroplonego gazu
ziemnego, paliw gazowych i ciekłych, Usługi w zakresie sprzedaży
ropy naftowej w baryłkach, Pośredniczenie w zawieraniu transakcji
handlowych i umów dla osób trzecich w zakresie dystrybucji i magazynowania gazu, Analizy rynku, Usługi aukcyjne, Usługi aukcyjne
on-line, Organizowanie aukcji, Prowadzenie aukcji, Organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Prowadzenie
aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, Gromadzenie informacji dla firm, Informacja handlowa, Udostępnianie
skomputeryzowanych informacji handlowych, Udzielanie informacji
związanych z ww. usługami, 37 Usługi budowlane, Naprawy systemów doprowadzania gazu, Naprawy infrastruktury przesyłowej gazu
ziemnego, Naprawy instalacji do zaopatrzenia w energię, Instalacja
systemów rurociągów, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz
i do dystrybucji gazu, Instalacja systemów rurociągów do przesyłania cieczy, Budowa, instalacja, konserwacja i naprawy infrastruktury
do transportu gazu, w tym rurociągów i terminali gazu skroplonego,
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie,
Usługi w zakresie górniczych robót wydobywczych, Usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, Usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, Usługi stacji
paliw i autogazu, Usługi w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego, Usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów
i gazociągów, Usługi w zakresie wykonywania robót budowlanych
obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, Udzielanie informacji związanych z ww. usługami, Usługi doradcze w zakresie wyżej
wymienionych usług, 38 Telekomunikacja, Usługi w zakresie telefonii
stacjonarnej i ruchomej, Usługi telegraficzne, Usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, Usługi w zakresie radiokomunikacji,
Przesyłanie informacji cyfrowych, Przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Zapewnianie dostępu do informacji
w Internecie, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, 39 Magazynowanie, przesyłanie i dystrybucja gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego, paliw gazowych i ciekłych, ropy naftowej, Usługi w zakresie transportu i magazynowania towarów, Usługi w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw,
energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, Usługi w zakresie transportu poprzez
rurociągi, Transport gazu przez rurociągi, Transport morski gazu
ziemnego skroplonego, Usługi w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, Usługi
zaopatrzenia osób trzecich w zakresie energii [dystrybucja], Usługi
informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, Udzielanie informacji związanych z ww. usługami, 40 Usługi w zakresie wytwarzania energii, Usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego
oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji, Usługi w zakresie wytwarzania produktów rafinacji, Usługi w zakresie wytwarzania paliw,
Usługi w zakresie produkcji ciepła, Skraplanie gazu ziemnego, Usługi
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 Publikowanie,
Publikowanie dokumentów, Publikowanie tekstów, Publikowanie
elektroniczne, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Udostępnianie publikacji on-line,
Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Publikowanie druków w formie elektronicznej, Usługi w zakresie publikacji biuletynów, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż
teksty reklamowe, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 42 Badania oraz
usługi-naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, Usługi inżynierskie, zwłaszcza
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w dziedzinie transportu gazu, zaopatrywania w gaz, ciepło i energię
oraz używania gazu ziemnego, Opracowywanie projektów technicznych, Doradztwo techniczne w kwestiach transportu i magazynowania gazów i cieczy, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii,
Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii,
Usługi w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz naukowych
i technicznych oraz projektowania inżynierskiego, budowlanego
i technologicznego, Usługi w zakresie planowania urbanistycznego,
Udzielanie informacji związanych z ww. usługami.

(111) 343877
(220) 2021 01 28
(210) 523712
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 15
(732) FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VECO
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Paliwa i materiały oświetleniowe,
Mieszaniny pochłaniające kurz, Smary, przemysłowe tłuszcze, woski
i płyny, Kompozycje wiążące pył, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące.
(111) 343878
(220) 2021 01 28
(151) 2021 06 17
(441) 2021 03 01
(732) TREMET LTD, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRAMED
(540)

(210) 523720

(591) biały, zielony
(531) 24.13.01, 24.13.22, 24.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 10 Lampy emitujące słoneczne promienie ultrafioletowe
do użytku medycznego, Lampy ultrafioletowe do celów medycznych, Lampy UV do stosowania w medycynie, 11 Lampy bakteriobójcze, Lampy UV nie do celów medycznych, Lampy ultrafioletowe,
nie do celów medycznych, Sterylizatory ultrafioletowe.
(111) 343879
(220) 2021 01 28
(210) 523726
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Morszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OWOLOVO SOKOWO
(510), (511) 32 Napoje owocowe, napoje warzywne, napoje owocowo-warzywne, soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo-warzywne, wyciągi z owoców, wyciągi z warzyw, wyciągi owocowo-warzywne, nektary owocowe, nektary owocowo-warzywne, sorbety
[napoje], wszystkie bezalkoholowe.
(111) 343880
(220) 2021 01 28
(210) 523728
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Morszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWOLOVO Sokowo malinowo SOK 100% Sok jabłkowomalinowy 250 ml WSTRZĄŚNIJ PRZED WYPICIEM
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(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, ciemnoróżowy, ciemnozielony,
ciemnobrązowy, czerwony, granatowy, jasnozielony, zielony
(531) 29.01.15, 02.09.14, 05.07.08, 05.07.13, 26.01.01, 26.04.04,
26.04.15, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 32 Napoje owocowe, soki owocowe, wyciągi z owoców,
nektary owocowe, sorbety [napoje], wszystkie bezalkoholowe.
(111) 343881
(220) 2021 01 26
(210) 523729
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY LATER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rymanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE RYMANOWSKIE WZGÓRZE
(540)
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(540)

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.13
(510), (511) 9 Ochronne kaski sportowe, 25 Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Legginsy, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszulki polo, Koszulki typu rashguard, Koszulki sportowe
z krótkimi rękawami, Podkoszulki z długimi rękawami, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Kimona, Kimona japońskie, Kimona do karate,
Spodenki, Spodenki bokserskie, Czapki z daszkiem, Czapki sportowe,
Czapki bez daszków, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki i czapeczki
sportowe, 28 Bokserskie worki treningowe, Nadmuchiwane worki
bokserskie, Rękawice bokserskie, Ochraniacze przedramienia [artykuły sportowe], Ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], Ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], Ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], Ochraniacze nóg do użytku sportowego, Ochraniacze
podbicia do użytku sportowego, Ochraniacze dłoni do użytku sportowego, Ochraniacze brzucha do użytku sportowego, Ochraniacze
talii do użytku sportowego, Ochraniacze ciała do użytku sportowego,
Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe],
Ochraniacze na goleń do użytku sportowego, Ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, Ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], Ochraniacze na gardło do użytku sportowego,
Ochraniacze na klatkę piersiową do użytku sportowego, Ochraniacze
na ręce przystosowane do użytku sportowego, 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 odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
(111) 343884
(220) 2021 01 26
(210) 523739
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 01
(732) GRAND ACTIVATED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Hajnówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WG-12
(510), (511) 1 Węgiel aktywny.

(591) zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 06.01.02, 07.01.13, 26.13.25
(510), (511) 37 Budownictwo mieszkaniowe, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa domów, Budowanie nieruchomości, Budownictwo komercyjne.
(111) 343882
(220) 2021 01 26
(210) 523730
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) JACOŃ BARTŁOMIEJ, GALIMSKI GRZEGORZ PHARMA-PLUS
SPÓŁKA CYWILNA, Mikołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ASCORBIN-MAX C PHARMA-PLUS
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne oraz weterynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały
opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania szkodników, Fungicydy,
herbicydy.
(111) 343883
(220) 2021 01 26
(210) 523731
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) PARKITNY-ADAMIECKI SEBASTIAN, Gdynia (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(111) 343885
(220) 2021 01 26
(210) 523740
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 15
(732) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM SPÓŁKA CYWILNA,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNFIT
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski
(531) 02.01.08, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Artykuły gimnastyczne, Baseny kąpielowe [zabawki], Deskorolki, Domki dla lalek,
Domki zabawkowe dla dzieci, Drony (zabawki), Gry nadmuchiwane
do basenów, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rolki do stacjonarnych rowerów
treningowych, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Sanki, Sanki
[artykuły sportowe], Stacjonarne rowery treningowe, Trampoliny,
Trampoliny [artykuły sportowe], Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Ekspandery [ćwiczenia].

Nr 30/2021
(111) 343886
(220) 2021 01 28
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIAGARA KWADRATOWA
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 523759

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe materiały budowlane, Metalowe rynny, Dachowe rynny metalowe, Metalowe elementy systemów rynnowych, 19 Materiały budowlane
niemetalowe, Rynny niemetalowe, Dachowe rynny niemetalowe,
Niemetalowe elementy systemów rynnowych.
(111) 343887
(220) 2021 01 27
(210) 523787
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Field CTRL precise effective and trusted 3D MIMO radars
(540)

(591) beżowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 9 Czujniki do określania położenia, Czujniki, detektory
i instrumenty monitorujące, Elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów, Elektroniczne urządzenia i przyrządy do śledzenia,
Elektryczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych,
Elektryczny sprzęt do śledzenia obiektów, Nadajniki radarowe,
Oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, Oprogramowanie do zarządzania ruchem, Oprogramowanie komputerowe do globalnych systemów pozycyjnych [GPS], Oprogramowanie
komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych pozycjonujących,
Oprogramowanie miernicze, Oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, Oprogramowanie zabezpieczające, Optyczne urządzenia
do lokalizacji obiektów, Optyczny sprzęt do śledzenia obiektów,
Radary, Sprzęt komputerowy do kompilacji danych pozycjonujących,
Sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych,
Sprzęt komputerowy do zbierania danych pozycjonujących, System
naprowadzania pocisków, System do śledzenia pojazdów, Systemy
radarowe, Systemy wykrywania dronów, Urządzenia do kontroli
ruchu powietrznego, Urządzenia do ochrony i nadzoru, Urządzenia do śledzenia pocisków, 37 Instalacja sprzętu ochroniarskiego
i bezpieczeństwa, Instalacja systemów zabezpieczających, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi
informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających,
Usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, 42 Badania techniczne z zakresu automatycznych systemów
identyfikacyjnych, Badania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji,
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie programów i oprogramowania
komputerowego w zakresie statków powietrznych, Usługi kalibracji
związane z oprogramowaniem komputerowym.
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(111) 343888
(220) 2021 01 29
(210) 523790
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SKLEP FIRMOWY Promocja RAMA PLAKATOWA
(540)

(591) biały, szary, czarny, brązowy, czerwony, ciemnoszary, żółty
(531) 07.01.25, 05.01.03, 05.01.11, 05.03.13, 26.04.02, 26.04.15,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, w tym internetowej, produktów
spożywczych.
(111) 343889
(220) 2021 01 29
(151) 2021 06 24
(441) 2021 03 08
(732) ECO INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÜNTHER GROUP ECO INSTAL
(540)

(210) 523791

(591) czerwony, zielony, szary, biały
(531) 05.01.01, 05.01.03, 05.01.04, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.16,
26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, Kratki wentylacyjne (z metalu) do montowania w oknach, Metalowe kanały
wentylacyjne, Metalowe kratki wentylacyjne do budynków, Przewody wentylacyjne z metalu, Ujścia dymu [otwory wentylacyjne] z metalu, Kanały metalowe na rury wentylacyjne, Przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnych, Kanały wentylacyjne z metalu do budynków, Metalowe kratki wentylacyjne do zakładania w drzwiach,
Wywietrzniki [otwory wentylacyjne] z metalu dla budownictwa,
Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
Metalowe osłony otworów wentylacyjnych do przewodów HVAC,
Przewody klimatyzacyjne metalowe, Przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, Przewody centralnego ogrzewania, metalowe,
Przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, 7 Odpylacze cyklonowe, Separatory cyklonowe, Maszyny do cyklonowego
oczyszczania chłodziwa, Odpylacze cyklonowe do zbierania drobinek w pracach szlifierskich, Multiplikatory ciśnienia cieczy, Multiplikatory ciśnienia gazów, Odpylacze, Maszyny odpylające do użytku
w przetwórstwie chemicznym, Przenośniki, Rurowe przenośniki hydrauliczne, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Ruchome przenośniki ślimakowe, Dozowniki smaru z napędem elektrycznym do maszyn,
Przenośniki do przeładunku materiałów, Worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, 11 Instalacje do oczyszczania gazu, Instalacje
chłodnicze do gazu, Filtry do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], Klimatyzatory, Centralne urządzenia klimatyzacyjne, Zawory do klimatyzatorów, Centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów
przemysłowych], Centralne instalacje klimatyzacyjne, Domowe instalacje klimatyzacyjne, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Wentylatory do klimatyzacji, Elektryczne klimatyzatory,
Przenośne klimatyzatory, Klimatyzatory pokojowe, Agregaty klimatyzacyjne, Przenośne urządzenia do klimatyzacji, Filtry elektryczne
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do klimatyzacji, Urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów, Urządzenia
klimatyzacyjne do statków, Wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], Instalacje klimatyzacyjne do samochodów, Pojazdy (instalacja
klimatyzacyjna-), Filtry do klimatyzacji, Systemy HVAC do pojazdów
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), Urządzenia klimatyzacyjne do użytku
handlowego, Wentylatory stosowane w klimatyzatorach, Wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, Klimatyzacja do użytku w transporcie, Wentylatory z silnikiem
do klimatyzacji, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], Wirniki [części instalacji klimatyzacyjnych], Filtry powietrza do urządzeń
klimatyzacyjnych, Instalacje klimatyzacyjne do celów przemysłowych, Urządzenia klimatyzacyjne montowane w oknach, Urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, Połączone urządzenia
grzewcze i klimatyzacyjne, Instalacje wentylacyjne [klimatyzacja]
do pojazdów, Klimatyzacja w pojazdach (instalacje do-), Instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, Centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych,
Klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania
danych, Klimatyzatory montowane przy oknach [do celów przemysłowych], Przemysłowe instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze,
Instalacje chłodnicze do cieczy, Instalacje i urządzenia do chłodzenia
i zamrażania, Wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], Aparatura i instalacje chłodnicze, Instalacje
chłodnicze do płynów, Wentylatory do systemów wentylacji, Wyciągi
[wentylacja], Wentylatory eoliczne, Wentylatory osiowe, Wentylatory
ssące, Wentylatory wyciągowe, Wentylatory dachowe, Wentylatory
sufitowe, Wentylatory radialne, Wentylatory wywiewne, Wentylatory elektryczne, Wentylatory pokojowe, Instalacje wentylacyjne, Urządzenia wentylacyjne, Wyciągi wentylacyjne, Instalacje do wentylacji,
Elektryczne wentylatory okienne, Grzejniki wentylatorowe, Elektryczne grzejniki wentylatorowe, Wentylatory turbinowe [aparatura
do wentylacji], Urządzenia do wentylacji, Induktory powietrza [wentylacja], Wentylatory pożarowe oddymiające, Wentylatory do użytku
handlowego, Wentylatory do użytku przemysłowego, Okapy zawierające wentylatory wyciągowe, Wentylatory do wymienników ciepła, Wentylatory ze sprężonym powietrzem, Przenośne urządzenia
do wentylacji, Kurtyny powietrzne do wentylacji, Elektryczne wentylatory chłodzące, Wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji wentylacyjnych, Dmuchawy kominowe, Dmuchawy zimnego powietrza, Dmuchawy gorącego powietrza, Dmuchawy
do wentylacji zasilane elektrycznie, Dmuchawy elektryczne do celów
wentylacyjnych, Dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych,
Urządzenia do suszenia rąk wyposażone w dmuchawy, Elektrycznie
zasilane dmuchawy do usuwania kurzu z powietrza, Odpylacze elektrostatyczne do oczyszczania powietrza, Odpylacze elektrostatyczne [elektrofiltry] do oczyszczania gazów, Filtry powietrza do użytku
jako odpylacze w procesach przemysłowych, Urządzenia do oczyszczania gazów spalinowych, Przewody i urządzenia do transportu
gazów spalinowych, Wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin,
Urządzenia grzewcze wyposażone w rurę spalinową, Wymienniki
ciepła do usuwania gazów spalinowych, Rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych
z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, Regulatory gazu,
Urządzenia do oczyszczania gazu, 37 Konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Konserwacja
i naprawa instalacji grzewczej, Instalacja, naprawa i konserwacja rur
kotłowych, Instalowanie kotłów, Instalacja urządzeń wentylacyjnych,
Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), Instalacja szkła izolacyjnego w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, Instalacja szkła w cieplarniach,
oknach, drzwiach i szklarniach, Instalacja systemów odprowadzania
ciepła, Instalacja, naprawa i konserwacja kondensatorów pary, Usługi
doradcze w zakresie naprawy systemów kontroli środowiska, Instalacja systemów do kontroli środowiska w czystych pomieszczeniach,
Usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli środowiska, Instalacja systemów inżynierii środowiska, Instalacja systemów
ochrony środowiska, Instalacja systemów kontroli środowiska.

(111) 343890
(220) 2021 01 30
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) BATTERBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Augustów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 523836

Nr 30/2021

(540) BATTERBOX
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 20 Pojemniki do pakowania niemetalowe, Pojemniki niemetalowe do transportu, Pojemniki do przenoszenia niemetalowe,
Pojemniki ognioodporne.
(111) 343891
(220) 2021 02 01
(210) 523864
(151) 2021 07 19
(441) 2021 03 15
(732) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERT²
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 6 Mosiężne złączki, łączniki, kolanka, trójniki, pierścienie,
podejścia do baterii, mufy, przedłużki, nyple, redukcje, zaślepki, tuleje zaciskowe do rur miedzianych, nakrętki do rur miedzianych, kolana
gięte miedziane, płytki i śruby montażowe do podejścia do baterii,
śrubunki mosiężne, filtry siatkowe mosiężne, metalowe zaciski do rur,
metalowe opaski zaciskowe do łączenia rur, metalowe przewody
centralnego ogrzewania, metalowe przewody instalacyjne rozgałęźne, metalowe przewody wodociągowe, rurowe przewody metalowe, metalowe rury centralnego ogrzewania, żaden z wymienionych
produktów nie jest przeznaczony do pokryć dachowych, 8 Nożyce
do cięcia rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych, praski mechaniczne do połączeń złącz rurowych, rozpieraki do rozpierania rur, walizki
do narzędzi zaciskowych, 9 Wodomierze, kalorymetry, wyłączniki,
kompensatory tulejowe, termometry i manometry tarczowe, termostaty pokojowe, 11 Urządzenia, armatura, elementy i instalacje
do rozprowadzania wody pitnej, do centralnego ogrzewania wodą
jak rury z tworzyw sztucznych do centralnego ogrzewania i instalacji wodnych, mieszacze z zaworami, szafki podtynkowe i natynkowe do obwodów grzejnych, osłonowe rury karbowane z uchwytami do mocowania, grzejniki wodne, kotły centralnego ogrzewania,
rozdzielacze, zawory mieszacze, odpowietrzniki, zawory i głowice
termostatyczne, zawory powrotne, zespolone, rozdzielające odcinające, żaden z wymienionych produktów nie jest przeznaczony do pokryć dachowych, 17 Rury elastyczne niemetalowe, giętkie przewody
niemetalowe, połączenia rurowe niemetalowe, osłony do rur niemetalowe plastikowe kolanka i nasadki na podejścia do grzejników, plastikowe uchwyty i spinki do mocowania rur, żaden z wymienionych
produktów nie jest przeznaczony do pokryć dachowych.
(111) 343892
(220) 2021 02 01
(210) 523912
(151) 2021 07 19
(441) 2021 03 15
(732) HERBAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERBEO
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.15

Nr 30/2021
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(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne, Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 35 Marketing
internetowy, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Publikacja treści reklamowych, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej,
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych.

(111) 343893
(220) 2021 02 01
(210) 523922
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) GOLAD ADAR, Hattem (NL)
(540) (znak słowny)
(540) Chciwy Potwór
(510), (511) 28 Gry, Przedmioty do zabawy, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Przenośne [podręczne] gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Przenośne [podręczne] gry wideo, Elektroniczne gry edukacyjne, Elektroniczne gry
planszowe, Gry dostępne na platformach elektronicznych, Artykuły
sportowe i gimnastyczne, Gry planszowe, Gry towarzyskie, Gry edukacyjne.
(111) 343894
(220) 2021 02 01
(151) 2021 07 19
(441) 2021 03 15
(732) GALERIA NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) intu
(540)

(210) 523923

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Ramy, Lustra (srebrzone szkło), Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, Sofy,
Krzesła, Stoły i stoliki, Biurka, Łóżka, Komody, Szafy i regały, Meble
tarasowe (zewnętrzne), Fotele i krzesła biurowe, Wieszaki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, Kwietniki, 35
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów takich jak: meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Sofy, Krzesła, Stoły i stoliki,
Biurka, Łóżka, Komody, Szafy i regały, Meble tarasowe (zewnętrzne),
Fotele i krzesła biurowe, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Ramy,
Lustra (srebrzone szkło), Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon
i zasłony do wnętrz, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań
[meble] i haczyki na ubrania, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, Oświetlenie, Dywany i wykładziny
dywanowe, Chodniki i maty, Grafiki, Lustra, Wieszaki, Zegary, Kwietniki, Pledy, Ceramika, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów
tekstylnych, Pokrowce i narzuty na meble, Zasłony, Wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, Bielizna stołowa i pościelowa, Zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 42 Usługi projektowania
wnętrz, Usługi projektowania umeblowania, Usługi konsultacyjne
w zakresie projektowania wnętrz, Usługi doradztwa w zakresie dekoracji wnętrz, Wzornictwo i opracowywanie produktów, Usługi
artystów grafików, Doradztwo projektowe, Doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, Doradztwo w zakresie opracowywania produktów, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych,
Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Grafika artystyczna, Planowanie projektu, Planowanie przestrzenne wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Pro-
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jektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli,
elementów mebli i akcesoriów do mebli, Testowanie nowych mebli,
Projektowanie wnętrz komercyjnych, Przygotowywanie sprawozdań
w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, Sporządzanie raportów
projektowych, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz
budynków, Udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego, Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania mebli,
Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania mebli, Usługi w dziedzinie wzornictwa
przemysłowego i projektowania graficznego, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.

(111) 343895
(220) 2021 01 29
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) ARMADACLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ArmadaClinic Domy Seniora
(540)

(210) 523945

(591) niebieski
(531) 02.09.15, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 43 Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Ośrodki
opieki dziennej i całodobowej dla osób w podeszłym wieku, Domy
dla emerytów, Wyżywienie i zakwaterowanie w domach spokojnej starości i domach opieki, Aprowizacja w żywność i napoje oraz
zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy lub stały, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal
na zebrania, Usługi hotelowe, 44 Domy spokojnej starości, Domy
starców, Hospicja, Świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, Opieka pielęgniarska, lekarska, medyczna, paliatywna,
terapeutyczna, zdrowotna, Opieka diagnostyczna, psychologiczna
i pielęgnacyjna, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi opieki społecznej, Porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, Usługi rehabilitacyjne, Fizykoterapia,
Usługi terapii zajęciowej, Usługi sanatoryjne, Opieka psychosocjalna,
Opieka pielęgniarska dla osób starszych, Udzielanie informacji z zakresu usług medycznych i opieki zdrowotnej.
(111) 343896
(220) 2021 01 29
(210) 523955
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) GAŁĘZIA MAGDALENA ARTMAGIA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Miłozwierz
(510), (511) 41 Publikowanie, Sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Usługi pisania blogów, Usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych.
(111) 343897
(220) 2021 02 02
(210) 523973
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 15
(732) MILAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZARCI PLASTER
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły
dentystyczne, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Nośniki uwalniające
leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Płynne
opatrunki w sprayu, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Serum kojące dla skóry [lecznicze], Środki
nawilżające do użytku medycznego, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów.
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(111) 343898
(220) 2021 02 02
(210) 523976
(151) 2021 07 09
(441) 2021 03 15
(732) VYRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKILL FACTOR
(540)

Nr 30/2021

(732) FUTURA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Futura Cargo Forwarding and Transport
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 29.01.01, 27.05.01, 07.11.10
(510), (511) 39 Przewożenie i dostarczanie towarów, Dostarczanie
przesyłek, Usługi transportu drogowego, Usługi w zakresie organizowania transportu drogowego, Usługi spedycyjne, Usługi magazynowe, Składowanie towarów.
(591) biały, szary, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.09
(510), (511) 38 Emisja sygnału telewizyjnego, Rozpowszechnianie
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, Obsługa przekazu dźwięku i obrazu, Obsługa przekazu cyfrowego, Organizacja systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów i informacji
za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, Przekazywanie
obrazu i dźwięku za pośrednictwem sygnału satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Emisja i transmisja telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, Umożliwienie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, 41 Organizacja rozrywkowych widowisk, Produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, Organizacja teleturniejów, konkursów i imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, Organizacja audycji z interaktywnym
udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu.
(111) 343899
(220) 2021 02 02
(210) 523988
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Naleśnikowe LOVE
(510), (511) 29 Dżemy, Marmolady, Przetwory owocowe, Pasty
do smarowania składające się głównie z owoców, Proszki owocowe,
Przeciery owocowe, Bita śmietana, Pasty przyrządzane z orzechów,
Masło orzechowe, 30 Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz
mieszanki do jego przygotowywania, Ciasto naleśnikowe, Gotowe
ciasto na naleśniki, Ciasto do robienia naleśników, Ciasto na bazie jaj,
Ciasto o przedłużonej trwałości, Wyroby cukiernicze, Polewy cukiernicze, Polewy w postaci syropu, Polewy o smaku czekoladowym, Słodkie
polewy i nadzienia, Dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych,
Posypka [kolorowe koraliki cukrowe], Posypka czekoladowa, Pastylki
cukiernicze, Dekoracje cukiernicze do ciast, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby cukiernicze z mąki, Gotowe desery [wyroby cukiernicze].
(111) 343900
(220) 2021 02 02
(210) 523989
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HUSKY
(510), (511) 11 Kominki, kominki przenośne, Kominki metalowe odlewane, Piecyki na drewno, Piece opalane drewnem, Piece o powolnym spalaniu opalane drewnem do użytku domowego, Piece na pelet, Wkłady kominkowe, Ruszty kominkowe do użytku domowego,
19 Obudowy do kominków, Obudowy kominków niemetalowe, Obudowy do kominków z kamienia.
(111) 343901
(151) 2021 07 05

(220) 2021 02 01
(441) 2021 03 15

(210) 524004

(111) 343902
(220) 2021 02 03
(210) 524011
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E EKOBOHATERZY
(540)

(591) biały, zielony
(531) 26.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama i promocja w celu podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, Reklama i promocja w celu podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej online, Reklama i promocja w celu
aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, Reklama i promocja w celu aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem strony internetowej online, Analiza świadomości społecznej w zakresie ekologii,
Kampanie marketingowe w celu podnoszenia poziomu świadomości
ekologicznej społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej
online, 41 Doradztwo zawodowe, edukacja, fotografia, organizowanie,
obsługa i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw,
lekcji edukacyjnych, Organizowanie, obsługa i prowadzenie konkursów, zawodów, gier, Seminaria edukacyjne, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub
rozrywkowych, Usługi wydawnicze, Usługi edukacyjne i rozrywkowe
zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści
audio i związane z nimi informacje przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksy reklamowe,
Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie druków
w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, dokumentów, czasopism, czasopism internetowych, druków,
również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi rozrywki i nauczania, Świadczenie usług
edukacyjnych związanych z ekologią, testy edukacyjne, Webquesty,
Testy wiedzy wymagającej znalezienia informacji w Internecie.
(111) 343903
(220) 2021 02 03
(210) 524032
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WIERTNICZE GLINIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLINIK
(540)

(591) ciemnoszary, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25

Nr 30/2021
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(510), (511) 7 Maszyny wiertnicze, Świdry górnicze, Świdry trójgryzowe, Poszerzacze wiertnicze, Urządzenia wiertnicze [wiertnice],
Noże (części do maszyn), Wiertła górnicze, Maszyny dla górnictwa,
Osprzęt wiertniczy, Części maszyn wiertniczych, Maszyny dla przemysłu wydobywczego i części do nich, 37 Instalowanie, konserwacja
i naprawa maszyn i urządzeń wiertniczych, Serwisowanie maszyn
i urządzeń wiertniczych, Modernizowanie maszyn i urządzeń wiertniczych, Wiercenie, Instalowanie, konserwacja, naprawa, serwis i modernizacja maszyn górniczych, 40 Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna materiałów, Obróbka skrawaniem części dla osób trzecich
[usługi warsztatu mechanicznego], Frezowanie, Toczenie, Szlifowanie, Wiercenie w metalach, Obróbka materiałów wiązką laserową.

(111) 343904
(220) 2021 02 01
(210) 524023
(151) 2021 07 09
(441) 2021 03 22
(732) PROJEKT BEETHOVENA-PROJEKT ECHO-122 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJE miejsce
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.14, 26.01.18, 02.07.02
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty, 21 Naczynia stołowe oraz naczynia do picia, 25
Ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy, 35 Reklama, Analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą,
36 Usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych,
mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami., 37 Usługi budowlane, remontowe, instalacyjne, wykończeniowe, 39 Wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41
Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 43 Bary szybkiej
obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie oraz wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 343905
(220) 2021 02 01
(210) 524033
(151) 2021 07 05
(441) 2021 03 15
(732) STAPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stapar
(540)

(591) biały, granatowy, niebieski, różowy, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 1 Płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, 3 Spryskiwacze
szyb samochodowych (płyny do-), Mydła, Mydła do użytku domowego, Mydła toaletowe, 5 Mydła dezynfekujące, Preparaty do dezynfekcji rąk.
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(111) 343906
(220) 2021 02 01
(210) 524034
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) CISZEWSKI ZBIGNIEW HENRYK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEIOZ FUNDACJA ETYKI
(540)

(591) czerwony
(531) 02.09.01, 02.09.14, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 343907
(220) 2021 02 03
(210) 524040
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) CONCEPT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Macierzysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CottonMarket
(540)

(531) 12.01.03, 27.05.01
(510), (511) 18 Nosidełka dla niemowląt, Nosidła dla dzieci do noszenia na plecach lub przodem do rodzica, Parasolki przeciwsłoneczne
do wózków, Plecaki, Torby szkolne, Teczki, Tornistry, Torby na zakupy, Torby na kółkach walizki, Walizy, Parasole, 20 Maty do kojców dla
dzieci, Jaśki, Poduszki, Zagłówki, Wałki jako poduszki, Sienniki, Materace, Materace do łóżeczek dla niemowląt, Materace do łóżeczek
dziecięcych, Rolety okienne, 24 Tekstylia i wyroby włókiennicze, bielizna pościelowa, pościel, pościel dziecięca, kołdry, poszwy na kołdry,
poszwy na poduszki, prześcieradła, kapy na łóżka, narzuty na łóżka,
koce, pledy, bielizna stołowa tekstylna, obrusy, dzianina, firanki, zasłony, kotary, pokrowce, serwety i serwetki, tkaniny imitujące skóry
zwierząt, sukno, śpiwory, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych, ręczniki tekstylne, Koce dziecięce, Pościel dziecięca, Pościel do wózków dziecięcych,
Pościel do łóżeczek dla niemowląt, Pościel do łóżeczek dziecięcych,
Pościel do kojców dla dzieci, Pościel do kołysek, Bielizna pościelowa, Okładziny do mebli z materiałów tekstylnych, Narzuty na łóżka,
Pledy, Pościel do śpiworków dla dzieci, Śpiworki dla dzieci, Śpiwory
dziecięce, 25 Odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T-shirty, bandany na szyję, koszule, bluzki, pulowery, krawaty,
plastrony, muszki, suknie, sukienki, rękawiczki, marynarki, spodnie,
garnitury, kamizelki, wkładki do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy do butów, paski
do butów, podeszwy do butów, pantofle, drewniaki, klapki, sandały,
etole, getry, kapelusze, czapki, odzież sportowa, stroje i kostiumy
do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
leginsy, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy, skarpetki,
podwiązki, rajstopy, rajtuzy, woalki, żakiety, kostiumy, pasy i paski
z materiałów tekstylnych, 27 Dywany, chodniki dywanowe, kobierce, maty, wykładziny podłogowe, ścienne obicia nie z materiałów
tekstylnych, tapety, tapety ścienne gobelinowe nietekstylne, maty
z trzciny, wycieraczki – słomianki, 35 Usługi doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, Usługi dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą
handlową, Pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej handlowej, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania
personalnego, Sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, obuwia, na-
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kryć głowy, tekstyliów, zabawek, nosidełek dla dzieci, torb, walizek
i plecaków, bielizny pościelowej, dywanów i dywaników, rolet okiennych, oraz wszelkich wyrobów tekstylnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy,
tekstyliów, zabawek, nosidełek dla dzieci, torb, walizek i plecaków,
bielizny pościelowej, dywanów i dywaników, rolet okiennych, oraz
wszelkich wyrobów tekstylnych, Promocja sprzedaży, Informacja
handlowa, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama radiowa i telewizyjna,
Organizowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych,
Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, Badania
rynku, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Pokazy towarów
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Uaktualnianie
materiałów reklamowych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi,
Pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych
baz danych, Sortowanie danych w bazach danych.

(111) 343908
(220) 2021 02 03
(210) 524042
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) ŁĄCKI MICHAŁ MIGLACK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stajnia Aldovia
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Bryczesy, Skarpety jeździeckie, Nakrycia głowy, Czapki, Kapelusze, Kominy jeździeckie, Buty do jazdy konnej, Kaski jeździeckie, Rękawiczki jeździeckie, Ochraniacze
pleców jeździeckie, 39 Wynajmowanie koni, 41 Udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego do jazdy konnej, Usługi trenerskie,
Organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, Kultura fizyczna,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie obozów sportowych,
Organizowanie zajęć sportowych, Zawody sportowe (organizowanie-), 43 Hotele dla koni, 44 Hodowla koni, Usługi w zakresie pielęgnacji koni.
(111) 343909
(220) 2021 02 03
(210) 524044
(151) 2021 07 09
(441) 2021 03 15
(732) AMBROŻEWICZ MIROSŁAW M SYSTEMS, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA ŚWIATŁA
(540)

(531) 27.05.01, 13.01.17
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje do obróbki przemysłowej,
Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
Instalacje jądrowe, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Sprzęt do gotowania,
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów,
Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do opalania się, Zapalniczki i zapalarki, Urządzenia do suszenia,
Urządzenia do zapłonu.
(111) 343910
(220) 2021 02 03
(210) 524049
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) MAR-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAR-MOT
(510), (511) 7 Pierścienie tłokowe, Części do silników mechanicznych
do pojazdów lądowych, Łożyska, Nasadki łożyskowe, Sprężyny [części maszyn], Niemetalowe uszczelki silników do pojazdów, Uszczelki
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głowic cylindrów, Uszczelnienia mechaniczne [części maszyn], 35
Usługi sprzedaży następujących towarów: pierścienie tłokowe, części
do silników mechanicznych do pojazdów lądowych, łożyska, nasadki
łożyskowe, sprężyny (części maszyn), niemetalowe uszczelki silników
do pojazdów, uszczelki głowic cylindrów, uszczelnienia mechaniczne (części maszyn).

(111) 343911
(220) 2021 02 03
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 22
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biflorin ELEKTROLITY
(540)

(210) 524061

(591) biały, niebieski, granatowy
(531) 29.01.13, 01.15.24, 01.15.25, 26.04.16
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego,
Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy
diety, Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające
w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym,
Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego, Leki dla
ludzi, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.
(111) 343912
(220) 2021 02 03
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biflorin IBS
(540)

(210) 524062

(591) biały, fioletowy, zielony, szary
(531) 26.04.04, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.10, 26.15.01,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego,
Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy
diety, Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające
w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym,
Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego, Leki dla
ludzi, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.
(111) 343913
(151) 2021 06 29

(220) 2021 02 02
(441) 2021 03 15

(210) 524066
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(732) PALEY EUROPEAN INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paley EUROPEAN INSTITUTE WARSAW POLAND
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, Fizykoterapia, Szpitale.
(111) 343914
(220) 2021 02 02
(210) 524067
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) PALEY EUROPEAN INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paley EUROPEAN INSTITUTE WARSAW POLAND
(540)
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(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL);
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Sokoliki m MLEKOVITA DUO SNACK PODWÓJNA
PRZEKĄSKA PALUSZEK SEROWY + KABANOSEK Z DODATKIEM
CIELĘCINY
(540)

(591) czarny, czerwony, ciemnoczerwony, jasnoczerwony, żółty,
jasnożółty, pomarańczowy, zielony, granatowy, biały
(531) 03.07.21, 03.07.24, 04.03.20, 16.01.14, 25.01.15, 27.05.01,
05.01.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa, wyroby mleczarskie, wyroby na bazie mleka, ser, wyroby na bazie sera. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 343917
(220) 2019 04 03
(210) 498171
(151) 2021 07 19
(441) 2020 04 27
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL);
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW WYPASIONY DUOSNACK kabanos & paluszek
serowy m MLEKOVITA ŹRÓDŁO BIAŁKA
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, Fizykoterapia, Szpitale.
(111) 343915
(220) 2015 10 06
(210) 447811
(151) 2021 07 29
(441) 2016 01 04
(732) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) master GŁADŹ SZPACHLOWA MASTER MAS ECO LINE
POLIMEROWA-BEZ GIPSU-IDEALNIE BIAŁA DO NATRYSKU LUB
NAKŁADANIA RĘCZNEGO
(540)

(591) granatowy, biały, czerwony, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 20.05.25, 19.01.04, 14.07.23, 19.01.25,
26.01.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 19 gładzie szpachlowe.
(111) 343916
(151) 2021 07 19

(220) 2019 04 03
(441) 2020 04 27

(210) 498168

(591) czarny, czerwony, ciemnoczerwony, jasnoczerwony, żółty,
jasnożółty, zielony, granatowy, biały
(531) 01.15.11, 18.03.23, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 05.01.01
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa, wyroby mleczarskie, ser, wyroby na bazie mleka, wyroby na bazie sera. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 343918
(220) 2019 04 03
(210) 498172
(151) 2021 07 19
(441) 2020 04 27
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL);
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW WYPASIONY DUOSNACK kabanos & paluszek
serowy wędzony m MLEKOVITA ŹRÓDŁO BIAŁKA
(540)

(591) czarny, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, żółty,
jasnożółty, pomarańczowy, granatowy, niebieski, biały
(531) 02.03.08, 18.05.03, 24.15.01, 24.15.05, 25.01.15, 05.01.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa, wyroby mleczarskie, ser, wyroby na bazie mleka, wyroby na bazie sera. 		
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 343919
(220) 2019 04 03
(210) 498173
(151) 2021 07 19
(441) 2020 04 27
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL);
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW WYPASIONY DUOSNACK kabanos peperoni &
paluszek serowy z czarnuszką m MLEKOVITA ŻRÓDŁO BIAŁKA
(540)

(591) czarny, czerwony, ciemnoczerwony, jasnoczerwony, żółty,
jasnożółty, zielony, granatowy, biały
(531) 02.03.08, 18.05.03, 13.01.17, 24.05.01, 05.01.01, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa, wyroby mleczarskie, wyroby na bazie mleka, ser, wyroby na bazie sera. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 343920
(220) 2019 04 03
(210) 498174
(151) 2021 07 19
(441) 2020 04 27
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL);
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW WYPASIONY DUOSNACK kabanos peperoni &
paluszek serowy wędzony m MLEKOVITA ŹRÓDŁO BIAŁKA
(540)

(591) czarny, czerwony, ciemnoczerwony, jasnoczerwony, żółty,
jasnożółty, pomarańczowy, granatowy, biały
(531) 02.03.08, 18.01.05, 18.05.10, 16.01.25, 05.01.01, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa, wyroby mleczarskie, ser, wyroby na bazie mleka, wyroby na bazie sera. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 343921
(220) 2019 04 03
(210) 498181
(151) 2021 07 19
(441) 2020 04 27
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL);
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PARTY TIME MIX PRZEKĄSEK m MLEKOVITA LET’S
PARTY! MIĘSNE SNACKI KABANOSY MINI SEROWE KULECZKI
(540)

(591) czarny, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, żółty,
jasnożółty, pomarańczowy, granatowy, biały
(531) 01.01.05, 05.01.01, 24.09.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa, wyroby mleczarskie, ser, wyroby na bazie mleka, wyroby na bazie sera. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 343922
(220) 2019 05 14
(210) 499727
(151) 2021 07 29
(441) 2019 06 24
(732) BARAŁKIEWICZ TOMASZ R CONSULTING, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARGENTUM
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 18 ręcznie robione torebki z żagli (z wyłączeniem plecaków), 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów:
ręcznie robione torebki z żagli (z wyłączeniem plecaków), okładziny
i wykończenia do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, torby do pakowania
wykonane z biodegradowalnego papieru, torby do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, torby papierowe,
torby na prezenty, torby izotermiczne, torby i worki do pakowania
oraz przechowywania i transportu, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie pośrednictwa
handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru
i doboru produktów, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych
oraz reklamowych, pokazy towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub
reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynku i badania
marketingowe, analiza i raporty statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, zbieranie
i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie
informacji do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi konsultingowe w zakresie
reklamy, marketingu, księgowości, usługi konsultingowe związane
z personelem, zarządzaniem.
(111) 343923
(220) 2019 09 16
(210) 504503
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 12
(732) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SENSE STUDIO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów diety, produktów
dietetycznych, artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej,
zarządzanie działalnością handlową, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 41 usługi w zakresie sportu i kultury, usługi edukacyjne związane z jogą, trening
medytacji, trening jogi, nauczanie i szkolenia, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka pilatesu, trening osobisty, usługi w zakresie
edukacji dietetycznej, prowadzenie kursów internetowych w zakresie
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diet, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, szkolenie
w zakresie diety nie medyczne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi szkoleniowe związane
ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness], udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu,
usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub],
usługi w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie treningu
fizycznego, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, usługi treningowe w zakresie aerobiku, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi
siłowni związane z treningiem siłowym, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, edukacja
sportowa, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych,
przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie imprez
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizacja konkursów sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, usługi trenerskie
w zakresie zajęć sportowych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń
sportowych, usługi trenerów osobistych, 44 usługi dietetyków, masaż, masaż sportowy, informacje dotyczące masażu, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, rehabilitacja fizyczna, terapia
zajęciowa i rehabilitacja, usługi fizjoterapii, usługi elektroterapii dla
fizjoterapii, pilates terapeutyczny, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, poradnictwo dietetyczne, doradztwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety,
usługi świadczone przez dietetyków, planowanie i nadzorowanie
diet odchudzających, usługi doradcze związane z dietą, doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, udzielanie informacji związanych z suplementami diety
i odżywczymi, udzielanie informacji w zakresie odżywiania, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi doradztwa
dietetycznego [medyczne].

(111) 343924
(220) 2019 12 23
(210) 508425
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 29
(732) ERLI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) erli.pl
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne zakresie obsługiwania sklepów online, 35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny
internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi,
umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia
handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, reklama on-line,
badania i analizy marketingowe, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: nawozy, prepa-

87

raty 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, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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,
metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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), usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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 za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, 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, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia i przyrządy do nagrywania,
transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub da-
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nych, 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, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: 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 fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły
do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów:
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 za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz za-
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wieszki 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, 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, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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 krawieckie, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: 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, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich za-
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mienniki, 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, następujących towarów: dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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 za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 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), usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy,
naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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), usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
następujących towarów: surowe i nieprzetworzone produkty rolne,
ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone
ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, 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, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 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, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy
elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy,
zapałki, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług
oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany
towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania i omawiania produktów/
usług, obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
obsługa programów lojalnościowych, kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line
w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, komputerowe bazy da-
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nych (pozyskiwanie danych do-), 42 oprogramowanie komputerowe
jako usługa (SaaS), oprogramowanie komputerowe jako usług (SaaS)
w zakresie obsługiwania sklepów online.

(111) 343925
(220) 2019 12 27
(151) 2021 07 16
(441) 2020 03 23
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRUTAKI BIO
(510), (511) 30 żelki.

(210) 508509

(111) 343926
(220) 2020 01 27
(210) 509460
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 29
(732) POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW
MLEKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOL STADO ONLINE
(540)

(591) zielony, ciemnozielony, szary
(531) 03.04.02, 03.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, 42 Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania.
(111) 343927
(220) 2020 04 07
(210) 512372
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) ADAM KRAWIECTWO LEKKIE, BIELIŹNIARSTWO A. KORCZAK,
M. KORCZAK SPÓŁKA JAWNA, Stare Babice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PTYŚ
(510), (511) 10 maski ochronne na twarz, maski stosowane przez
personel medyczny, maski sanitarne do celów leczniczych, maski
do sztucznego oddychania, odzież specjalna dla personelu medycznego, w tym także nakrycia głowy, prześcieradła dla chorych sterylne, rękawice do celów medycznych, kombinezony dla personelu
medycznego, fartuchy do badania pacjentów.
(111) 343928
(220) 2020 06 30
(210) 515382
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 22
(732) TIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tias there is always a solution
(540)

(591) ciemnozielony, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, księgowość, skomputeryzowana księgowość, księgowość administracyjna,
księgowość rachunkowa, prowadzenie księgowości i przedsiębiorstwa, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość
i audyt, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi
konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, prowadzenie
księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, 36
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ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane
z majątkiem nieruchomym, 41 kursy szkoleniowe dla księgowości,
usługi doradcze w zakresie edukacji dotyczące księgowości, usługi
edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, 45 usługi
prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia.

(111) 343929
(220) 2020 08 03
(210) 516730
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 29
(732) SZ’OLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sz’ola
(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej urządzeń
grzewczych, armatury sanitarnej, wyposażenia łazienek oraz osprzętu grzewczego i hydraulicznego.
(111) 343930
(220) 2020 08 03
(210) 516731
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 29
(732) SZ’OLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZ’OLA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej urządzeń
grzewczych, armatury sanitarnej, wyposażenia łazienek oraz osprzętu grzewczego i hydraulicznego.
(111) 343931
(220) 2020 08 07
(210) 516894
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) SADOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ia Intelligent Automation powered by Elemont
(540)

(591) niebieski
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 Zautomatyzowane systemy produkcyjne, mianowicie
maszyny produkcyjne, przenoszenia/transportu materiałów oraz pakowania i magazynowania, systemy i urządzenia do automatyzacji,
mianowicie urządzenia mechaniczne stosowane do automatycznego przenoszenia/transportu, chwytania, orientowania, przekształcania lub zmiany materiałów lub produktów jako część procesów automatycznych, mianowicie przenośniki, chwytaki, roboty przemysłowe,
formy, matryce, okucia do trzymania elementów obrabianych do celów obróbki skrawaniem, sprzęt do przeładunku materiałów, przenośniki w postaci pojazdów autonomicznych, roboty przemysłowe,
systemy uszczelniania, mianowicie maszyny do przenoszenia i pakowania produktów, systemy pakowania żywności, mianowicie maszyny
do sanitarnego przenoszenia i pakowania produktów spożywczych,
systemy do składania i pakowania produktów farmaceutycznych, medycznych i ochrony zdrowia, mianowicie automatyczne maszyny
do przenoszenia, składania, pakowania produktów farmaceutycznych, medycznych ochrony zdrowia, zrobotyzowane systemy produkcyjne, mianowicie roboty przemysłowe do użytku w produkcji,
montażu, przenoszeniu i pakowaniu płytek drukowanych, silników,
przekaźników, artykułów spożywczych, produktów farmaceutycznych, aparatury medycznej, części metalowych i części z tworzyw
sztucznych, maszyny do obróbki metali, mianowicie centra obróbkowe i centra obróbkowe ze sterowaniem numerycznym za pomocą
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komputera (CNC) obejmujące wiele stacji, maszyny automatyczne
do użytku w składaniu urządzeń mikroelektronicznych i sprzętu fotonicznego, maszyny do składania kierowane wizyjnie do użytku
w składaniu urządzeń mikroelektronicznych i sprzętu fotonicznego,
automatyczne centra obróbkowe obejmujące wiele stacji, wieloosiowe roboty do użytku przemysłowego, przenośniki, palety jako części
systemów przenośnikowych i części przenośników, mianowicie pasy
do przenośników, wały napędowe, wielokrążki, łożyska, silniki liniowe, magnesy, koła lub rolki do palet, szyny do przenośników, prowadnice do przenośników, paski do kodowania, czytniki do kodowania, systemy produkcyjne, mianowicie przemysłowe maszyny
automatyczne do użytku w produkcji, składaniu, przenoszeniu i pakowaniu produktów, części maszyn do składania, mianowicie maszyny do składania produktów elektromechanicznych i płytek drukowanych, maszyny do osadzania komponentów elektronicznych,
maszyny do produkcji półprzewodników, maszyny do przenoszenia
płytek drukowanych, maszyny do montażu silników, maszyny
do montażu przekaźników, formy odlewnicze metalowe [części maszyn], matryce do obrabiarek, uchwyty mocujące przedmioty obrabiane do zastosowania w obróbce skrawaniem [części maszyn], obrabiarki do przenoszenia, chwytania, orientowania, przekształcania lub
zmieniania materiałów lub produktów jako część procesów zautomatyzowanych, obrabiarki, mianowicie centra obróbkowe, wiertaki
współrzędnościowe, wiertarki z przegubowym trzpieniem obrotowym, szczęki, zaciski i imadła do użytku w precyzyjnym zaciskaniu
elementów obrabianych, tokarki, frezy modułowe krążkowe, rozszerzaki, noże grzebieniowe do gwintów, silniki, inne niż do pojazdów
lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), 9 Maszyny i urządzenia i przyrządy
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej do użytku
w związku z inżynierią energii elektrycznej, inżynierią telekomunikacyjną i automatyzacją procesów, osprzęt do przetwarzania danych
do użytku w związku z inżynierią energii elektrycznej, inżynierią telekomunikacyjną i automatyzacją procesów, komputery do użytku
w związku z inżynierią energii elektrycznej, inżynierią telekomunikacyjną i automatyzacją procesów, urządzenia do gaszenia ognia,
oprogramowanie komputerowe do użytku w związku z inżynierią
energii elektrycznej, inżynierią telekomunikacyjną i automatyzacją
procesów, oprogramowanie komputerowe dla aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki do użytku w związku z inżynierią energii
elektrycznej, inżynierią telekomunikacyjną i automatyzacją procesów, oprogramowanie aplikacji komputerowych dla aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki do użytku w związku z inżynierią
energii elektrycznej, inżynierią telekomunikacyjną i automatyzacją
procesów, urządzenia systemu alarmu pożaru, instalacje elektryczne,
linie energetyczne do przesyłania energii elektrycznej, linie energetyczne średniego i niskiego napięcia, linie energetyczne kablowe
i napowietrzne, części i urządzenia do linii energetycznych i instalacji
elektrycznych, przekaźniki, mierniki, gniazdka i wtyczki, prostowniki,
urządzenia sygnalizacyjne i kontrolne, druty, kable i przewody elektryczne, szynoprzewody do przewodzenia i doprowadzania zasilania
do urządzeń, akumulatory, stacje transformatorowe zewnętrzne
(kontenerowe, wolnostojące i słupowe), stacje transformatorowe
wnętrzowe, rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, szafy sterownicze, wewnętrzne linie zasilające kablowe, instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, gniazd dedykowanych i gniazd kodowanych, instalacje siłowe do zasilania odbiorników stałych
i przenośnych dużej mocy, instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych, instalacje odgromowe, instalacje RTV instalowane
w obiektach użyteczności publicznej, elektroniczne systemy zarządzania budynkiem BMS, elektroniczne systemy przeciwwłamaniowe,
systemy monitoringu, sprzęt komputerowy do systemów wizyjnych,
17 Izolatory do kabli, 35 Usługi zarządzania i administracji dotyczące
projektów w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
usługi zarządzania dostawami, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, 37 Instalowanie aparatury kontrolna pomiarowej, montaż linii technologicznych w zakresie
branży mechanicznej, automatyki, elektryki i teletechniki, instalacje
linii elektrycznych zasilających, usługi w zakresie montażu przyłączy
i sieci zewnętrznych w tym: przyłączy napowietrznych, montaż linii
energetycznych, montaż linii kablowych energetycznych i sygnalizacyjnych, nadzór budowlany, modernizacja obiektów i sieci energetycznych, sieci teletechnicznych, modernizacja systemów przesyłu
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i rozdziału energii, usługi remontowe, naprawy, usługi montażowe
w zakresie branży elektrycznej, usługi instalacyjne sieci i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, usługi montażu kabli, montaż okablowania strukturalnego, usługi konserwacji i naprawy w zakresie instalacji i sieci teletechnicznych, energetycznych i elektrycznych, serwis urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie: przeglądy
okresowe, gwarancyjne i pogwarancyjne, naprawy gwarancyjne
i pogwarancyjne w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych, modernizacje odnośnie wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 41 Nauczanie, kształcenie, organizowanie szkoleń, szkolenia w zakresie automatyzacji procesów
wytwórczych, usługi szkoleniowe związane ze zautomatyzowanymi
systemami do wytwarzania i produkcji, usługi konsultacyjne i szkoleniowe w związku z automatycznymi systemami produkcyjnymi,
szkolenia związane z automatycznymi systemami produkcyjnymi,
szkolenia związane z produkcją automatyczną, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa,
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania,
reprodukcja zapisanych nośników informacji, reprodukcja komputerowych nośników informacji, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, usługi aktualizacji, instalacji, konserwacji, powielania, projektowania, wypożyczania oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, analizy systemów komputerowych, edycja oprogramowania komputerowego, usługi opracowywania oprogramowania komputerowego dla aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, usługi konfiguracji systemów DCS,
PLC, SCADA, projektowanie budowlane, technologiczne, badania
i analizy techniczne, usługi projektowe, projektowanie instalacji
elektrycznych, sieci trakcyjnych, sieci energetycznych, wykonywanie
projektów koncepcyjnych i wykonawczych w zakresie aparatury
kontrolno-pomiarowej i automatyki, ekspertyzy i opinie związane
z budową linii energetycznych, oświetleniowych, sieci trakcyjnych,
linii teletechnicznych, wykonywanie analiz i opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynierskie,
techniczne usługi consultingowe w branży elektrycznej i teletechnicznej, doradztwo techniczne w branży elektrycznej i teletechnicznej, doradztwo oraz usługi techniczne w zakresie przemysłu telekomunikacyjnego, doradztwo techniczne w zakresie systemów
i instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych, doradztwo
projektowe, sporządzanie dokumentacji technicznej, usługi kalibrowania w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
usługi kontrolno-pomiarowe, w tym pomiary rezystancji izolacji, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, instalacji odgromowych i uziemiających, pomiary posadzek antyelektrostatycznych,
pomiary przestrzeni zagrożonych pożarem, wybuchem, identyfikacja i lokalizacja uszkodzeń w instalacjach elektrycznych oraz liniach
kablowych, pomiary okresowe, analiza parametrów sieci i jakości
energii elektrycznej, projektowanie systemów do automatyzacji
i produkcji, mianowicie automatycznych maszyn przemysłowych
do użytku w produkcji, składaniu, przenoszeniu/transportu i pakowaniu produktów na rzecz innych osób i doradztwo z tym związane,
instalacja oprogramowania do automatyzacji i produkcji, utrzymywanie oprogramowania do automatyzacji i produkcji, usługi doradztwa dotyczące analizowania, zgodności, projektowania, rozwoju,
oceny i wdrażania systemów do automatyzacji i produkcji, badania
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją
procesów przemysłowych, projektowanie metod produkcji, badania
w zakresie maszyn produkcyjnych, usługi komputerowe, mianowicie
udostępnianie sieciowego interfejsu użytkownika i narzędzi sieciowych do zarządzania, monitorowania i integracji danych produkcyjnych, usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie serwerów
sieciowych do zarządzania, monitorowania i integracji danych produkcyjnych, usługi konsultacji technicznych w związku z systemami
do automatycznej produkcji, konsultacje techniczne w związku z systemami do automatycznej produkcji.

(111) 343932
(220) 2020 09 25
(151) 2021 06 30
(441) 2021 03 01
(732) INTERPRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Washster

(210) 518720
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(510), (511) 9 mobilne aplikacje, pliki multimedialne do pobrania,
publikacje elektroniczne, kodowane karty lojalnościowe, 35 usługi
franczyzowe związane z pomocą dla firm, usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, 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 handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi promocyjne i reklamowe,
publikacja treści reklamowych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 37 usługi pralni, pranie
odzieży, bielizny pościelowej, bielizny stołowej, ręczników, tkanin,
zasłoni i firan, dywanów, pościeli, narzut, koców, regeneracja i czyszczenie odzieży skórzanej i skór, usługi w zakresie prasowania i maglowania, informacja w zakresie usług pralniczych.

(111) 343933
(220) 2020 09 25
(210) 518733
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 08
(732) WOJTKOWSKI RAFAŁ, Łochów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TenSmak ORIGINAL & CLASSIC FRIED AMERICAN CHICKEN
Classic CHRUPIĄCA PANIERKA DO KURCZAKA
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, złoty, zielony, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.18, 01.01.05, 26.11.07, 26.11.08,
08.05.02, 11.03.02, 11.03.25, 11.07.99, 08.07.01
(510), (511) 30 zioła suszone i mieszanki ziół, przyprawy i dodatki
smakowe, sosy, sosy [przyprawy], panierki z przyprawami do mięs,
ryb, drobiu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
gastronomiczne, usługi barów i restauracji, snack-barów, barów
szybkiej obsługi i restauracji samoobsługowych, usługi polegające
na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów na zamówienie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering).
(111) 343934
(220) 2020 10 02
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) HEALTHUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AioCare
(540)

(210) 518998

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiarowe, sprawdzające, sygnalizacyjne i kontrolne do rozwijania i optymalizacji systemów
do terapii inhalacyjnej i diagnostyki układu oddechowego, aplikacje
do pobrania na smartfony do monitorowania funkcji układu oddechowego, aplikacje komputerowe do pobrania do monitorowania funkcji
układu oddechowego, aplikacje mobilne do pobrania do monitorowania funkcji układu oddechowego, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych do monitorowania funkcji układu oddechowego, oprogramowanie komputerowe związane z monitorowaniem
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funkcji układu oddechowego, oprogramowanie komputerowe do pomiaru i zapisu funkcjonowania płuc, oprogramowanie komputerowe
do sterowania urządzeniami medycznymi, komputery przystosowane
do pomiaru i zapisu funkcjonowania płuc, elektroniczna aparatura
monitorująca, inna niż do celów medycznych, monitory oddechu
[niemedyczne], spirometry do użytku naukowego, powyższe towary
nie są związane z towarami stosowanymi do pielęgnacji zębów, w chirurgii stomatologicznej, ortodontycznej lub w laboratoriach stomatologicznych, 10 aparaty i instrumenty medyczne związane z układem
oddechowym, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli związane
z układem oddechowym, przyrządy do terapii oddechowej, spirometry [aparatura medyczna], spirometry do badania czynności płuc, aparatura do pomiaru, testowania i zapisu funkcjonowania płuc, mierniki
do przepływu wydychanego powietrza, urządzenia do pomiaru funkcjonowania płuc, urządzenia monitorujące oddychanie, urządzenie
do badania działania płuc do użytku medycznego, urządzenia do kontrolowania parametrów płucnej wymiany gazowej, urządzenia do łagodzenia trudności z oddychaniem, urządzenia do badania czynności
płuc, nebulizatory do terapii oddechowej, inhalatory do użytku medycznego, elektryczna aparatura i instrumenty medyczne w zakresie
inhalacji i pneumologii, elektryczna aparatura i instrumenty medyczne
do analizy, diagnozy i terapii w zakresie zaburzeń układu oddechowego, w szczególności sprzęt do spirometrii i sprzęt do oksymetrii, części i akcesoria do wymienionych towarów, w szczególności zawory,
czujniki przepływu, ustniki, pierścienie uszczelniające, powyższe towary nie są związane z towarami stosowanymi w pielęgnacji zębów,
w chirurgii stomatologicznej, ortodontycznej lub w laboratoriach
stomatologicznych, 42 projektowanie i opracowywanie medycznej
aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, badania naukowe i przemysłowe w zakresie inhalacji, pneumologii diagnostycznej i terapeutycznej, badania kliniczne
w dziedzinie chorób układu oddechowego, projektowanie sprzętu
komputerowego i oprogramowania w zakresie medycyny zajmującej
się układem oddechowym, usługi rozwijania sprzętu komputerowego
i oprogramowania komputerowego w zakresie medycyny zajmującej
się układem oddechowym, 44 usługi medyczne w zakresie monitorowania funkcjonowania płuc pacjentów, udzielanie informacji w zakresie medycyny zajmującej się układem oddechowym, usługi medyczne
w dziedzinie inhalacji i pulmonologii, usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 343935
(220) 2020 10 20
(210) 519713
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) EURONOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konojady (PL)
(540) (znak słowny)
(540) APPLE PASSION
(510), (511) 33 cydr.
(111) 343936
(220) 2020 10 28
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) GM KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZYBKISZOP
(540)

(210) 520033

(591) pomarańczowy, biały, czarny
(531) 03.05.05, 03.05.24, 03.05.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi
handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
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subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym
związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi
[z wyjątkiem piwa], usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z sorbetami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy.

(111) 343937
(220) 2020 10 28
(151) 2021 07 21
(441) 2020 12 14
(732) WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) interlight
(540)

(210) 520100

(591) czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 4 świece oświetleniowe, gospodarcze, woskowe, artystyczne, dekoracyjne, zapachowe, stołowe, perfumowane, aromatyczne, świece pływające, świeczki, świeczki choinkowe, pochodnie,
znicze, knoty do świec, zniczy i lamp, materiały oświetleniowe, paliwo
oświetleniowe, wosk do oświetlania, nafta oświetleniowa, tłuszcze
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do oświetlania, gaz oświetleniowy, paliwo w postaci zestalonych gazów, parafina, masy i granulaty parafinowe, wkłady do zniczy, 20 pojemniki niemetalowe do zniczy, pojemniki szklane, ceramiczne, gipsowe i tworzywowe do zniczy, 35 Prowadzenie usług w zakresie: agencji
importowo-eksportowej, agencji reklamowej, doradztwa w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prowadzenie reklamy w sieci
komputerowej,telewizyjnej, radiowej i prasowej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Świadczenie usług w zakresie handlu detalicznego i hurtowego świecami,zniczami i sprzętem oświetleniowym
do spalania ogniowego, Wszystkie wyżej wymienione usługi,z wyjątkiem usług związanych z targami lub wystawami .

(111) 343938
(220) 2020 11 09
(210) 520617
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWOTRANSPORTOWE TRANSHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEUS APARTMENTS
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.22, 02.01.23, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 nieruchomości, administrowanie domami czynszowymi, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu,
usługi związane z majątkiem nieruchomym, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
zakwaterowania (mieszkania), zarządzanie nieruchomością.
(111) 343939
(220) 2020 11 16
(210) 520936
(151) 2021 06 29
(441) 2021 02 22
(732) EKO TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Choszczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WITOKAL
(510), (511) 1 Biologiczne preparaty inne niż do celów medycznych,
Cyjanamid wapniowy jako nawóz, Detergenty stosowane w procesach
produkcyjnych, Emulgatory, Enzymy do celów chemicznych, Fosforany, Gips do stosowania jako nawóz, Gleba do upraw, Gleba porowata
do hydroponicznej uprawy roślin, Katalizatory biochemiczne, Nawozy
organiczne i pozostałości pofermentacyjne, Podłoża do upraw bezglebowych stosowane w rolnictwie, Środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, Nawozy dla rolnictwa, Środki chemiczne zawierające czynne substancje metamitronu, Środki chemiczne dla rolnictwa
i ogrodnictwa, Nawozy sztuczne w tym wieloskładnikowe.
(111) 343940
(220) 2020 11 23
(210) 521269
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) SMOTER-GRABSKA KINGA MAGIA GSM, Zamość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magia GSM
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.18
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(510), (511) 9 telefony komórkowe, słuchawki telefoniczne, modemy telefoniczne, futerały na telefony, baterie do telefonów, etui
na telefony komórkowe, osłony na telefony komórkowe, zestawy
słuchawkowe do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe
do telefonów, baterie do telefonów komórkowych, wyświetlacze
do telefonów komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych,
urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, przewody
USB do telefonów komórkowych, słuchawki douszne do telefonów
komórkowych, pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych,
komputery przenośne [laptopy], futerały na laptopy, pokrowce
na laptopy, ładowarki do baterii do laptopów, komputery, netbooki
[komputery], części do komputerów, komputery, sprzęt komputerowy, obudowy komputerów, modemy komputerowe, pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy], głośniki komputerowe, dyski komputerowe, monitory komputerowe, klawiatury komputerowe, sprzęt
komputerowy, drukarki komputerowe, podzespoły komputerowe,
myszki komputerowe, komputery przenośne [laptopy], komputery
przenośne [notebooki], okablowanie do komputerów, komputerowe karty sieciowe, karty graficznie do komputera, napędy dysków do komputera, sprzęt peryferyjny do komputerów, podkładki
do myszek komputerowych, komponenty i części do komputerów,
monitory, monitory wideo, monitory komputerowe, monitory szerokoekranowe, monitory LED, głośniki do monitorów, telewizory,
odbiorniki telewizyjne [telewizory], piloty do telewizorów, telewizory plazmowe, telewizory cyfrowe, telewizory OLED, telewizory LED,
odbiorniki radiowe, tunery radiowe, przenośne odbiorniki radiowe,
radia [odbiorniki radiowe], odbiorniki radiowe do pojazdów, piloty
do odbiorników radiowych, części i akcesoria do urządzeń audio,
nawigacja (urządzenia do-) dla pojazdów [komputery pokładowe],
tablety, futerały na tablety, pokrowce do tabletów, słuchawki bezprzewodowe do tabletów, ładowarki do baterii do tabletów, routery
sieciowe, routery bezprzewodowe, bezprzewodowe routery USB,
routery do sieci komputerowych, routery do sieci rozległych [WAN],
routery do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, modemy, modemy światłowodowe, modemy telefoniczne,
modemy wewnętrzne, modemy kablowe, modemy komputerowe,
modemy komunikacyjne, modemy interfejsów sieciowych, kable
do modemów, modemy z uniwersalną magistralą szeregową [USB],
35 prowadzenie sklepów z telefonami komórkowymi, akcesoriami
GSM, sprzętem audiowizualnym, komputerami i sprzętem komputerowym, prowadzenie sklepu internetowego z telefonami komórkowymi, akcesoriami GSM, sprzętem audiowizualnym, komputerami
i sprzętem komputerowym, usługi sprzedaży detalicznej związane
z telefonami komórkowymi i akcesoriami GSM, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, 37 konserwacja
komputerów, naprawa komputerów, naprawa sprzętu komputerowego, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, naprawa telewizorów, naprawa odbiorników radiowych,
naprawa telefonów, serwis GSM.

(111) 343941
(220) 2020 11 27
(210) 521559
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Godzina prawdy
(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, spor-

94

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

towych, 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) 343942
(220) 2020 11 30
(210) 521590
(151) 2021 07 21
(441) 2021 04 06
(732) CLOUDWARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) next vision. one
(540)

(591) ciemnoszary, ciemnoróżowy, szary, różowy, ciemnoczerwony
(531) 26.13.25, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie,
oprogramowanie do stosowania w urządzeniach elektronicznych,
systemy operacyjne do stosowania w urządzeniach elektronicznych,
oprogramowanie do technologii i procesów biznesowych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych,
komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie
komputerowe do konserwacji, oprogramowanie komputerowe
do przesyłania danych, oprogramowanie do sterowania procesami
przemysłowymi, oprogramowanie komputerowe do zarządzania
dokumentami, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie
do obsługi rozległych sieci [WAN], oprogramowanie komputerowe
do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeglądanie globalnych sieci komputerowych,
oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do zarządzania
systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do konserwacji i obsługi systemów komputerowych, komputerowe oprogramowanie narzędziowe
[do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych], oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego
monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie
serwerów w chmurze, oprogramowanie do monitorowania sieci
w chmurze, serwery w chmurze, 35 handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi w zakresie rekrutacji kadry specjalistycznej, rekrutacja personelu informatycznego, usługi w zakresie
czasowego udostępniania osobom trzecim pracowników i wyspecjalizowanej kadry, usługi rekrutacji pracowników, tymczasowy przydział personelu, agencje zatrudnienia tymczasowego, rekrutacja
tymczasowego personelu, usługi prowadzenia hurtowni i sklepu
z komputerami, urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem,
usługi pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, usługi

Nr 30/2021

systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi komputerowego zarządzania plikami, usługi wyszukiwania informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi wynajmowania
urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi zarządzania zbiorami
informatycznymi, usługi w zakresie marketingu, usługi reklamowe,
42 usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi instalacji oprogramowania komputerowego, usługi konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi powielania oprogramowania komputerowego,
usługi projektowania oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, usługi wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi tworzenia i utrzymywania stron internetowych
dla osób trzecich, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi doradztwa w sprawie sprzętu komputerowego, usługi
elektronicznej konwersji danych lub programów, usługi odzyskiwania danych w komputerach, usługi aktualizacji oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
hosting, chmury obliczeniowe, usługi dostawcy hostingu w chmurze,
usługi w zakresie przechowywania danych elektronicznych w chmurze, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez
chmury obliczeniowe, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej.

(111) 343943
(220) 2020 12 01
(210) 521605
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 22
(732) Virgin Enterprises Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) VIRGIN
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania
dźwięku lub obrazu, nagrania audio, nagrania audiowizualne, pobieralne nagrania audio, nagrania audiowizualne do pobrania, pobieralna
muzyka cyfrowa, podcasty, podcasty do pobrania, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie komputerowe do pobrania
do świadczenia usług bankowych, usług finansowych, usług zarządzania rachunkiem bankowym, usług przekazów pieniężnych, usług
płatniczych, analiz finansowych i sprawozdań finansowych, usług zarządzania finansami, zarządzania organizacjami charytatywnymi oraz
usług informacyjnych dotyczących bankowości i finansów, aplikacje
mobilne do pobrania do użytku w związku z usługami bankowymi,
ubezpieczeniowymi i finansowymi, usługami przekazów pieniężnych
i zarządzaniem sprawami finansowymi, oprogramowanie aplikacji
mobilnych lub interfejsu do telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do pobrania i platformy oprogramowania komputerowego
związane z programami lojalnościowymi, nagrodami, rabatami i programami motywacyjnymi, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do pobrania i aplikacje mobilne do pobrania
do świadczenia usług w dziedzinie zdrowia i dobrego samopoczucia,
muzyki i rozrywki, ludzi i planety, telekomunikacji i mediów, podróży
i wypoczynku, programy komputerowe do zarządzania danymi, oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych, oprogramowanie aplikacji mobilnych do użytku w związku z programami
lojalnościowymi, nagrodami, rabatami i programami motywacyjnymi,
oprogramowanie użytkowe do pobrania do użytku w związku z programami lojalnościowymi, nagrodami, rabatami i programami motywacyjnymi, oprogramowanie aplikacji komputerowych do przesyłania
strumieniowego treści audiowizualnych za pośrednictwem Internetu,
oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne
umożliwiające połączenie z bazami danych i Internetem, urządzenia
do strumieniowego przesyłania multimediów cyfrowych, oprogramowanie wirtualnej rzeczywistości, oprogramowanie do gier w rzeczywistości wirtualnej, zestawy słuchawkowe do rzeczywistości wirtualnej,
oprogramowanie do wirtualnych klas, urządzenia telekomunikacyjne,
mobilne urządzenia telekomunikacyjne, komputery kieszonkowe
(PDA), kieszonkowe komputery osobiste, telefony komórkowe, pokrowce na telefony komórkowe, etui na telefony komórkowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, krokomierze, kaski ochronne do uprawiania sportu, gogle sportowe, urządzenia do nadawania, transmisji,
odbierania, przetwarzania, odtwarzania, kodowania i dekodowania
programów radiowych i telewizyjnych oraz innych danych audio,
wideo i obrazowych, urządzenia do nadawania, transmisji, odbioru,
przetwarzania, odtwarzania, kodowania i dekodowania treści mediów
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cyfrowych, satelity, magnetyczne nośniki danych, cyfrowe nośniki
do nagrywania, filmy kinematograficzne, oprogramowanie do gier
komputerowych, karty kodowane magnetycznie do przenoszenia danych, kodowane karty lojalnościowe, kodowane karty podarunkowe,
karty wielofunkcyjne do usług finansowych, karty obciążeniowe, karty
gotówkowe, karty bankowe, karty czekowe, karty kredytowe, karty
debetowe, kodowane karty inteligentne, radia, anteny i anteny do radia, słuchawki do radia, zestawy radiowe, mobilne radiowe urządzenia
nadawcze, elementy montażowe do radia, zintegrowane urządzenia
audio zawierające odbiorniki radiowe i telewizyjne, radiotelefony, programy radiowe, elektroniczna baza danych umożliwiająca zarejestrowanym organizacjom charytatywnym obsługę darowizn i ubieganie
się o pomoc w postaci darowizn, aparatura i instrumenty dydaktyczne, urządzenia do nawigacji satelitarnej, spektrografy astronomiczne,
automatyczne czujniki do śledzenia słońca, kable do elektrycznych
i optycznych systemów transmisji sygnałów, telefony satelitarne, nadajniki satelitarne, aparatura naukowa, odbiorniki satelitarne, astrometryczne urządzenia i przyrządy pomiarowe, procesory satelitarne,
urządzenia i przyrządy do odbioru i dekodowania transmisji satelitarnych, urządzenia do przetwarzania sygnałów, sygnały świetlne lub
mechaniczne, urządzenia do transmisji sygnałów, części i wyposażenie wszystkich wyżej wymienionych towarów.

(111) 343944
(220) 2020 12 18
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPAKT PRODUCENT ZNICZY
(540)

(210) 522343

(591) czarny, ciemnozłoty
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 długie cienkie świece, dodatki niechemiczne do środków poprawiających spalanie, knoty, knoty do świec, knoty do zapalania, oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], olej do oświetlania, parafina, paliwo do lamp, paliwo do naczyń z podgrzewaczem,
paliwo oświetleniowe, stearyna, światełka nocne [świeczki], świece
i knoty do oświetlenia, świece o kształtach owoców, świece okolicznościowe, świece [oświetlenie], świece perfumowane, świece stołowe,
świece w puszkach, świece wotywne, świece zapachowe, świeczki,
świeczki do podgrzewaczy, tłuszcze do oświetlania, wosk do wyrobu
świec, wosk do oświetlania, wosk pszczeli do produkcji świec, wosk
karnauba, wosk roślinny, woski do oświetlania, zapachowe świece
aromaterapeutyczne, zestawy świeczek, znicze nagrobne, nieelektryczne, znicze nagrobne szklane, znicze żywiczne, 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, 11 abażury, abażury do źródeł światła, elementy oświetleniowe, klosze do lamp [kominki], kominki metalowe odlewane, kominy do lamp olejowych, lampiony na świece, lampy do bezpiecznego
oświetlenia, lampy do celów oświetleniowych, lampy do dekoracji
świątecznych, lampy do użycia na wolnym powietrzu, lampy (klosze
kuliste do-), lampy (obudowy do-), lampy olejowe, lampy (szkła do), lampy w formie świeczki, latarnie ceramiczne, latarnie oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawy oświetleniowe, osłony do lamp,
osłony do latarni, oświetlenie dekoracyjne, oświetleniowe oprawy,
ozdobne zestawy oświetleniowe, podgrzewacze olejowe, podstawy
do lamp nieelektrycznych, stojaki do lamp, świece elektryczne, świece elektryczne na baterie, świece LED, świece bezpłomieniowe, szkła
do lamp, szklane osłony na lampy, szkło oświetleniowe, uchwyty lamp,
zapalarki do świec, 21 ceramiczne ozdoby, misy ceramiczne, naczynia
ceramiczne, naczynia ze szkła, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), opalowe
(szkło-), ozdobne kule szklane, ozdobne wyroby porcelanowe, ozdoby kryształowe, ozdoby szklane, ozdoby z porcelany, podgrzewacze
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świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, podstawki do świeczek
z przyrządem do gaszenia, podstawki pod świeczki, podgrzewacze
na świeczki, półobrobione szkło bezpieczne, półprzetworzone szkło
barwione, porcelana ozdobna, porowate szkło, rżnięte szkło, słoje
szklane, świeczniki, świeczniki [oprawy], świeczniki z ochroną przed
wiatrem, szklane (wyroby-) malowane, szkło barwione (półprzetworzone-), szkło częściowo przetworzone, szkło dekoracyjne [nie dla budownictwa], szkło emaliowane, nie do budownictwa, szkło lustrzane,
szkło mleczne, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, szkło odbijające ciepło [półobrobione], szkło opalizujące,
szkło opalowe, szkło ozdobne, szkło świecące [nie do użytku w budownictwie], szkło wzorzyste, nie do użytku w budownictwie, tabliczki
ceramiczne, tabliczki szklane, tabliczki z fajansu, uchwyty na świeczki
do podgrzewania, witraże dekoracyjne, wyroby artystyczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła, wyroby garncarskie, wyroby porcelanowe, wyroby szklane, wyroby szklane
malowane, zdobione wyroby porcelanowe, 35 dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem
Internetu, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie
nimi, publikowanie materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne,
skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line,
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, usługi handlu detalicznego związane ze zniczami, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do zniczy,
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zniczy,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze zniczami, zarządzanie w zakresie zamówień, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy on-line, 40 drukowanie wzorów, formowanie materiałów
z tworzyw sztucznych, formowanie produktów syntetycznych, grawerowanie, obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych,
obróbka materiałów do produkcji artykułów ceramicznych, obróbka
materiałów (informacje o-), obróbka materiałów z tworzyw sztucznych
w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, usługi malowania szkła,
wyrób produktów na zamówienie, wytłaczanie tworzyw sztucznych,
usługi w zakresie fotokompozycji, przetwarzanie materiałów, obróbka
i przetwarzanie wosku, obróbka i przetwarzanie parafiny, produkcja
świec, obróbka świec, produkcja zniczy, 42 analiza i ocena dotycząca
projektowania produktów, badanie jakości produktów, kontrola jakości towarów i usług, ocena jakości produktów, ocena opracowywania
produktu, opracowywanie produktów dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, projektowanie
nowych produktów, projektowanie produktu [wzornictwo], stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], testowanie bezpieczeństwa produktów
konsumenckich, usługi projektowania na zamówienie, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, usługi w zakresie projektowania
produktów, wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo
przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe
wspomagane komputerowo.

(111) 343945
(220) 2020 12 18
(210) 522349
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) SALON URODY VESSUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VESSUNA
(540)

(591) brązowy, złoty
(531) 02.03.02, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 44 zabiegi kosmetyczne, zabiegi
kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa
dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście, manicure, salony piękności, usługi wizażystów.

(111) 343946
(220) 2020 12 21
(210) 522451
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 12
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELLENA ORANŻADA ZERO CUKRU oryginalny smak CUDZE
CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE!
(540)

Nr 30/2021

(111) 343948
(220) 2020 12 31
(210) 522749
(151) 2021 07 21
(441) 2021 02 01
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ASMETIC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do inhalatorów, preparaty
farmaceutyczne do leczenia astmy, wziewne preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu oddechowego, preparaty farmaceutyczne stosowane w zapobieganiu zaburzeń systemu
oddechowego, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób zapalnych, preparaty rozszerzające oskrzela, 10 inhalatory, inhalatory
do użytku medycznego, inhalatory do użytku leczniczego, urządzenia do podawania lekarstw poprzez inhalację.
(111) 343949
(220) 2020 12 31
(210) 522762
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) HERBAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Herbal Medica
(540)

(591) czerwony, czarny, biały, zielony, żółty, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 11.03.02, 08.01.19, 25.07.25, 26.01.01,
26.01.11, 26.01.18, 25.01.15
(510), (511) 32 oranżada.
(111) 343947
(220) 2020 12 23
(210) 522600
(151) 2021 07 22
(441) 2021 04 12
(732) DRZEWIŃSKI ZBIGNIEW ROMUALD, Brzozie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLUTIONS4TRADE GROUP
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej: drzwi drewniane, drzwi
wewnętrzne, drzwi zewnętrzne, drzwi niemetalowe, drzwi przesuwne niemetalowe, drzwi przesuwne drewniane, futryny drzwiowe
niemetalowe, futryny drzwiowe drewniane, drewniane ościeżnice
do drzwi, niemetalowe ościeżnice do drzwi, meble metalowe i niemetalowe, meble kempingowe, akcesoria do mebli, okien i drzwi,
klamki do drzwi, okucia metalowe do klamek, gałki metalowe i niemetalowe, uchwyty metalowe i niemetalowe, okucia meblowe metalowe i niemetalowe, okucia budowlane, materiały budowlane,
panele i winyle podłogowe, usługi handlu hurtowego: drzwi drewniane, drzwi wewnętrzne, drzwi zewnętrzne, drzwi niemetalowe,
drzwi przesuwne niemetalowe, drzwi przesuwne drewniane, futryny
drzwiowe niemetalowe, futryny drzwiowe drewniane, drewniane
ościeżnice do drzwi, niemetalowe ościeżnice do drzwi, meble metalowe i niemetalowe, meble kempingowe, akcesoria do mebli, okien
i drzwi, klamki do drzwi, okucia metalowe do klamek, gałki metalowe
i niemetalowe, uchwyty metalowe i niemetalowe, okucia meblowe
metalowe i niemetalowe, okucia budowlane, materiały budowlane,
panele i winyle podłogowe, usługi sprzedaży detalicznej online:
drzwi drewniane, drzwi wewnętrzne, drzwi zewnętrzne, drzwi niemetalowe, drzwi przesuwne niemetalowe, drzwi przesuwne drewniane, futryny drzwiowe niemetalowe, futryny drzwiowe drewniane,
drewniane ościeżnice do drzwi, niemetalowe ościeżnice do drzwi,
meble metalowe i niemetalowe, meble kempingowe, akcesoria
do mebli, okien i drzwi, klamki do drzwi, okucia metalowe do klamek, gałki metalowe i niemetalowe, uchwyty metalowe i niemetalowe, okucia meblowe metalowe i niemetalowe, okucia budowlane,
materiały budowlane, panele i winyle podłogowe.

(531) 24.13.09, 05.03.13, 26.01.16, 27.05.01
(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) 343950
(220) 2020 12 31
(210) 522794
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 22
(732) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GETIN BANK
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty
identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające
płytki obwodów scalonych (smart cards-karty „inteligentne”), karty
z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom „inteligentnym” współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy
komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowanie do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych
informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe
i finansowe, 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, mianowicie albumy
fotograficzne i kolekcjonerskie, fotografie i reprodukcje, materiały
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piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, materiały
papiernicze, materiały drukowane, publikacje papierowe, książki,
wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne
doradztwo i konsulting, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi
agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja
sprzedaży, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania
i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, czynności
biurowe, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów,
usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny
działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji,
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji,
usługi dotyczące „public relations”, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni
reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych (usługi biurowe), archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne,
zarządzanie majątkiem, usługi finansowania, usługi bankowe, usługi
maklerskie, obsługa kont depozytowych, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, zarządzanie papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, operacje kupna i sprzedaży
papierów wartościowych, notowania giełdowe, zarządzanie aktywami finansowymi (zarządzanie portfelem na zlecenie klienta), usługi
doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, sporządzanie raportów, analiz i opracowań finansowych na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie
wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi
wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacje finansowe, mianowicie usługi przygotowywania memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek
na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, gwarantowanie emisji papierów wartościowych (underwriting), pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich,
nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób
trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów
akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz
finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, lokowanie powierzonych pieniędzy
w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów
powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, zarządzanie towarzystwami, funduszami inwestycyjnymi
i funduszami emerytalnymi, usługi indywidualnych kont emerytal-
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nych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz
innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, fundusze inwestycyjne i powiernicze, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie,
clearingowe, leasingowe i factoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie
rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji
wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi,
przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, dokonywanie obrotu
wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji
finansowych, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów
ruchomych i nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi agencji pośrednictwa
w obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku
nieruchomego, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, informacja o powyższych usługach, usługi doradcze dotyczące wszystkich ww. usług, 38 telekomunikacja, przesyłanie informacji drogą online, usługi agencji informacyjnych
i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu
elektronicznego, udostępnianie łączności do przesyłania informacji
przez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej
i obrazowej poprzez terminale komputerowe oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury
do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych za pomocą telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje
internetowe, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi
portali komunikacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu
do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz
danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, usługi w zakresie
połączeń wzajemnych banków danych, usługi telekomunikacyjne
do pozyskiwania informacji z banków danych, informacja o powyższych usługach, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności
telefonicznej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne, usługi w zakresie publikowania online, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek,
periodyków, czasopism, gazet, publikacje multimedialne, publikacje
elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych,
nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, szkolenia w zakresie bankowości, szkolenia związane z finansami,
publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, organizowanie
konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, imprez integracyjnych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
szkoleń, konkursów, organizowanie wystaw w celach sportowych,
edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, projek-
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towanie systemów informatycznych związanych z finansami, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów
i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego,
mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach, dostosowywanie programów do potrzeb użytkownika, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych,
doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania
do analizowania danych finansowych i generowania raportów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, wypożyczanie programów komputerowych i oprogramowania
komputerowego.

(111) 343951
(220) 2021 01 12
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) WENTLANT PIOTR WENTOR, Żary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wentor
(540)

ką światła lub plazmą, akcesoria i części eksploatacyjne do urządzeń
i aparatów spawalniczych do spawania i lub cięcia metali łukiem
elektrycznym, gazem, plazmą lub wiązką światła zawarte w tej klasie.

(111) 343953
(220) 2021 01 15
(210) 523207
(151) 2021 07 28
(441) 2021 04 06
(732) SDR-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SDR-IT SECURE DATA RECYCLING
(540)

(210) 523026

(591) biały, czerwony, ciemnoszary
(531) 01.15.05, 26.04.13, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akumulatory energii fotowoltaicznej, falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej
[elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, moduły
fotowoltaiczne, 11 domowe kominki gazowe, kominki, kominki elektryczne, kominki metalowe odlewane, przenośne kominki elektryczne, gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu,
gazowe kotły kominkowe do domowych instalacji ciepłej wody, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, kotły
gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania
wody, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, kotły
grzewcze, kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły
paleniskowe, urządzenia zasilające kotły grzewcze, pompy ciepła,
pompy ciepła do przetwarzania energii, systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), wyciągi [wentylacja], 19 kominki (obudowy-), 21 kotły, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), montaż i konserwacja
instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, 42 sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
(111) 343952
(220) 2021 01 14
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 12
(732) NOV-WELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miszewko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #PROCUP
(540)
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(210) 523166

(531) 27.05.01, 24.17.05, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 7 gazowe i elektryczne urządzenia i aparaty spawalnicze,
gazowe urządzenia i aparaty do cięcia metali, urządzenia i aparatura do cięcia metali łukiem elektrycznym, urządzenia i aparatura
do cięcia metali plazmą, uchwyty spawalnicze ręczne i maszynowe
do spawania lub cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, plazmą
lub wiązką światła, osłony i główki końcówek uchwytów spawalniczych do spawania i cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, wiąz-

(591) ciemnoszary, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do rozdrabniania odpadów, maszyny do cięcia
odpadów, maszyny do sortowania odpadów, rozdrabniarki do odpadków, 9 dane zapisane elektronicznie, dyski do przechowywania
danych, elektroniczne bazy danych, karty pamięciowe, kasety do zapisywania danych, komputerowe bazy danych, magnetyczne nośniki
danych, płyty do nagrań, pamięci dyskowe, pamięci komputerowe
[sprzęt komputerowy], serwery komputerowe, serwery sieciowe,
sprzęt do magazynowania danych, sprzęt komputerowy, sprzęt
komputerowy do sieci komputerowych, urządzenia do gromadzenia
danych, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, urządzenia
pamięciowe do przechowywania danych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, w zakresie
maszyn do rozdrabniania odpadów, maszyn do cięcia odpadów, maszyn do sortowania odpadów, rozdrabniarek do odpadków, danych
zapisanych elektronicznie, dysków do przechowywania danych,
elektronicznych baz danych, kart pamięciowych, kaset do zapisywania danych, komputerowych baz danych, magnetycznych nośników
danych, płyt do nagrań, pamięci dyskowych, pamięci komputerowych [sprzęt komputerowy], serwerów komputerowych, serwerów
sieciowych, sprzętu do magazynowania danych, sprzętu komputerowego, sprzętu komputerowego do sieci komputerowych, urządzeń
do gromadzenia danych, urządzeń i nośników do przechowywania
danych, urządzeń pamięciowych do przechowywania danych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, przetwarzanie danych, usługi zarządzania danymi, zarządzanie bazami danych, usługi
przetwarzania danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych,
usługi zarządzania bazami danych, 37 instalowanie urządzeń do sieci
danych, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, modernizowanie sprzętu komputerowego, konserwacja sprzętu komputerowego [hardware], 38 konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, 40
doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, doradztwo
związane z recyklingiem odpadów i śmieci, niszczenie dokumentów, niszczenie odpadów, niszczenie odpadów i śmieci, niszczenie
materiałów tajnych, obróbka odpadów, pozyskiwanie materiałów
z odpadów, przetwarzanie odpadów, recykling odpadów, recykling
odpadków i odpadów, usługi niszczenia dokumentów, usługi niszczenia dysków twardych, usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling], 42 administracja serwerów, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo związane
z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
odtwarzanie baz danych, projektowanie systemów magazynowania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie infor-
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macji, wiadomości i danych, utrzymywanie baz danych, usługi migracji danych, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania
danych, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony
przed nielegalnym dostępem do sieci, usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi
projektowania w zakresie tworzenia sieci, usługi doradcze ekspertów
w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie zabezpieczania
danych, usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, usługi
w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie sprzętu
do przetwarzania danych oraz komputerów, zapewnianie wsparcia
technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, zapewnianie
wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami komputerowymi, zapewnianie infrastruktury centrów danych.

(111) 343954
(220) 2021 01 15
(210) 523213
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANKA
(540)

(591) brązowy
(531) 03.04.02, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, mleko,
mleko zagęszczone, mleczko do kawy, mleko świeże, mleko spożywcze, mleko pasteryzowane, mleko UHT, mleko w proszku, śmietana,
śmietana termizowana, śmietana pasteryzowana, śmietanka UHT,
bita śmietana, serwatka, jogurty, jogurty do picia, jogurty typ grecki,
napoje jogurtowe, napoje mleczne, kefiry, maślanka, mleko zsiadłe,
masło, masło osełkowe, masło klarowane, mleko roślinne, mleko
migdałowe, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko kokosowe, mleko
bez laktozy, desery mleczne, kanapki mleczne, sery, twarogi, ser twarogowy, twaróg sernikowy, ser śmietankowy, serek śmietankowy, ser
typu labneh, ser labneh, ser solankowy, ser jogurtowy, ser halloumi,
ser akawi, sery zwarowe (ricotta, urda, brunnost, brocciu), ser żółty,
ser typ holenderski (edammer, maasdammer, gouda), ser typ szwajcarski (ementaler), ser typ szwajcarsko-holenderski, ser pleśniowy
(brie, camembert, roquefort, gorgonzola), biały ser, ser mieszany,
ser owczy, przetworzony ser, ser kozi, ser wędzony, sery topione,
sery dojrzewające, substytuty serów, serek mascarpone, dipy serowe, mieszanki serowe, paluszki serowe, fondue serowe, suszona serwatka, produkty serowarskie, świeży biały ser, ser podpuszczkowy,
ser typ włoski (mozzarella, parmesan, grana padano), ser typ grecki (feta), ser smażony, serki do smarowania, serki kanapkowe, serek
wiejski, ser sałatkowy, ser tarty, sery maziowe, serki homogenizowane, ser topiony, ser cottage, ser do smażenia, ser do grillowania.
(111) 343955
(220) 2021 01 22
(210) 523458
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 08
(732) CEGLAREK JOANNA, Bezrzecze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SANNEL
(510), (511) 36 Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Wynajem
nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie nieruchomością, Administrowanie nieruchomościami, Wyceny finansowe nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządzania
nieruchomościami, Usługi w zakresie nieruchomości, Doradztwo
w zakresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Biura
pośrednictwa handlu nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości
posiadanych na własność, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Wybór i nabywanie
nieruchomości [w imieniu osób trzecich].

(111) 343956
(220) 2021 01 22
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 08
(732) CEGLAREK JOANNA, Bezrzecze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANNEL APARTMENTS FOR RENT
(540)
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(210) 523459

(591) czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.24
(510), (511) 36 Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Wynajem
nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie nieruchomością, Administrowanie nieruchomościami, Wyceny finansowe nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządzania
nieruchomościami, Usługi w zakresie nieruchomości, Doradztwo
w zakresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Biura
pośrednictwa handlu nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości
posiadanych na własność, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Wybór i nabywanie
nieruchomości [w imieniu osób trzecich].
(111) 343957
(220) 2021 01 22
(210) 523462
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 08
(732) WIZJA V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SENSUEL
(510), (511) 41 Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
zdrowia i sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena i pielęgnacja
urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi
dentystyczne, Usługi medyczne, Chirurgia kosmetyczna, Chirurgia
plastyczna, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi podologa, Usuwanie laserowe pajączków naczyniowych,
Uzupełnienie włosów, Aromaterapia, Informacje dotyczące masażu,
Masaż, Masaże, Usługi klinik zdrowia, Usługi konsultacji związane
z masażami, Kliniki, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy,
Zabiegi terapeutyczne dla ciała.
(111) 343958
(220) 2021 01 22
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 08
(732) PIETRZAK TOMASZ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE tom
(540)

(210) 523464

(591) czerwony, granatowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 37 Odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, Instalacja
urządzeń klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do klimatyzacji
budynków, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Usługi
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czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa
i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz naprawa systemów
klimatyzacyjnych, Konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room], Naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], Modernizacja instalacji
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, Usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi
wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
urządzeń do klimatyzacji, Budowa szybów wentylacyjnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Naprawa urządzeń do wentylacji, Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, Regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, Usługi czyszczenia przewodów
wentylacyjnych, Naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, Przebudowa chłodnic pojazdów, Instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, Naprawa chłodnic oleju statków powietrznych, Instalacja,
naprawa i konserwacja chłodnic do silników, Naprawa instalacji chłodniczych, Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych, Naprawa instalacji wentylacyjnych, Serwisowanie instalacji chłodniczych, Serwisowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Czyszczenie urządzeń
klimatyzacyjnych, Dezynfekcja urządzeń klimatyzacyjnych, Ozonowanie urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi instalacyjne następujących
produktów: chłodnice do procesorów do urządzeń do przetwarzania
danych, Usługi instalacyjne następujących produktów: panele klimatyzacyjne do użytku w chłodniach [pomieszczeniach chłodzących],
Usługi instalacyjne następujących produktów: agregaty chłodnicze
będące częściami systemów do chłodzenia wody, Usługi instalacyjne
następujących produktów: urządzenia grzewcze lub chłodnicze
do wydawania gorących i zimnych napojów, Usługi instalacyjne następujących produktów: urządzenia chłodnicze w postaci ławek,
Usługi instalacyjne następujących produktów: sprężarki chłodnicze
do instalacji grzewczych, Usługi instalacyjne następujących produktów: szafki chłodnicze do przechowywania napojów, Usługi instalacyjne następujących produktów: szafki chłodnicze do przechowywania żywności, Usługi instalacyjne następujących produktów:
urządzenia chłodnicze do wystawiania żywności, Usługi instalacyjne
następujących produktów: urządzenia chłodnicze do użytku komercyjnego, Usługi instalacyjne następujących produktów: witryny
chłodnicze do ekspozycji napojów, Usługi instalacyjne następujących produktów: urządzenia i instalacje chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: instalacje chłodnicze do gazu, Usługi
instalacyjne następujących produktów: urządzenia chłodnicze
do form, Usługi instalacyjne następujących produktów: aparaty
i urządzenia chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: instalacje chłodnicze do płynów, Usługi instalacyjne następujących produktów: lady chłodnicze na żywność, Usługi instalacyjne
następujących produktów: pojemniki chłodnicze do pieców, Usługi
instalacyjne następujących produktów: aparatura i instalacje chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: filtry do systemów chłodniczych, Usługi instalacyjne następujących produktów:
instalacje chłodnicze do cieczy, Usługi instalacyjne następujących
produktów: chłodnice do silników, Usługi instalacyjne następujących
produktów: chłodnice do pieców, Usługi instalacyjne następujących
produktów: chłodnicze kontenery transportowe, Usługi instalacyjne
następujących produktów: chłodnicze gabloty wystawowe, Usługi
instalacyjne następujących produktów: wózki straganiarskie chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: wózki ręczne
chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: przemysłowe instalacje chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: instalacje chłodnicze do zamrażania, Usługi instalacyjne
następujących produktów: chłodnice do pojazdów, Usługi instalacyjne następujących produktów: pojemniki chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: lady chłodnicze, Usługi instalacyjne
następujących produktów: szafy chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: butelki chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: chłodnicze (Preparaty-), Usługi instalacyjne
następujących produktów: maszyny chłodnicze, Usługi instalacyjne
następujących produktów: preparaty chłodnicze, Usługi instalacyjne
następujących produktów: parowniki chłodnicze, Usługi instalacyjne
następujących produktów: chłodnicze lady, Usługi instalacyjne na-
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stępujących produktów: kondensatory chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: półki chłodnicze, Usługi instalacyjne
następujących produktów: gabloty chłodnicze, Usługi instalacyjne
następujących produktów: instalacje chłodnicze, Usługi instalacyjne
następujących produktów: urządzenia chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: kontenery chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: elementy chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: skraplacze chłodnicze, Usługi
instalacyjne następujących produktów: chłodnie, Naprawy i prace
konserwacyjne związane z następującymi produktami: chłodnice
do procesorów do urządzeń do przetwarzania danych, Naprawy
i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: panele klimatyzacyjne do użytku w chłodniach [pomieszczeniach chłodzących], Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: agregaty chłodnicze będące częściami systemów
do chłodzenia wody, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia grzewcze lub chłodnicze
do wydawania gorących i zimnych napojów, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia chłodnicze w postaci ławek, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: sprężarki chłodnicze do instalacji
grzewczych, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: szafki chłodnicze do przechowywania napojów,
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: szafki chłodnicze do przechowywania żywności, Naprawy
i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia chłodnicze do wystawiania żywności, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia
chłodnicze do użytku komercyjnego, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: witryny chłodnicze
do ekspozycji napojów, Naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: urządzenia i instalacje chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami:
instalacje chłodnicze do gazu, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia chłodnicze do form,
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: aparaty i urządzenia chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: instalacje chłodnicze
do płynów, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: lady chłodnicze na żywność, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: pojemniki chłodnicze do pieców, Naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: aparatura i instalacje chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami:
filtry do systemów chłodniczych, Naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: instalacje chłodnicze do cieczy, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: chłodnice do silników, Naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: chłodnice do pieców, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami:
chłodnicze kontenery transportowe, Naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: chłodnicze gabloty wystawowe, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: wózki straganiarskie chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: wózki ręczne
chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: przemysłowe instalacje chłodnicze, Naprawy i prace
konserwacyjne związane z następującymi produktami: instalacje
chłodnicze do zamrażania, Naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: chłodnice do pojazdów, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: pojemniki
chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: lady chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: szafy chłodnicze, Naprawy
i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: butelki chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: maszyny chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: preparaty chłodnicze,
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: parowniki chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: chłodnicze lady, Naprawy i prace
konserwacyjne związane z następującymi produktami: kondensatory chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: półki chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: gabloty chłodnicze, Naprawy
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i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: instalacje chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: kontenery
chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: elementy chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: skraplacze chłodnicze,
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: chłodnie, Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacyjnych, Wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnych, Wykonanie i montaż instalacji chłodniczych, Wykonanie i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych,
Serwis instalacji wodno-kanalizacyjnych, Przeglądy instalacji klimatyzacyjnych, Przeglądy instalacji wentylacyjnych, Przeglądy instalacji
chłodniczych, Przeglądy instalacji wodno-kanalizacyjnych, 40 Wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, Udzielanie informacji dotyczących wypożyczania urządzeń do klimatyzacji, Recykling gazów izolacyjnych z instalacji klimatyzacyjnych, Wynajem elektrycznych
wentylatorów chłodzących, Wypożyczanie urządzeń chłodniczych,
Oczyszczanie płynów chłodniczych, Recykling płynów chłodniczych, Usługi odzyskiwania czynników chłodniczych, 42 Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie
instalacji wentylacyjnych, Przeglądy techniczne, Przeglądy instalacji
klimatyzacyjnych, Przeglądy instalacji wentylacyjnych, Przeglądy instalacji chłodniczych, Przeglądy instalacji wodno-kanalizacyjnych,
Pomiary inżynieryjne, Pomiary wydajności układu chłodniczego, Pomiary i regulacja ciśnienia czynnika chłodniczego, Pomiary podzespołów elektrycznych urządzeń klimatyzacyjnych, Pomiary ochrony
przeciwporażeniowej stanu izolacji (w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych), Pomiary prędkości wydmuchiwanego powietrza, Kontrolę
szczelności układu freonowego w urządzeniach klimatyzacyjnych,
Kontrola i udrożnienie odpływu skroplin w urządzeniach klimatyzacyjnych, Pomiary temperatury i wilgotności w urządzeniach klimatyzacyjnych, Wykonywanie pomiarów i testów w zakresie pracy urządzeń wentylacyjnych i ich elementów, Wykonywanie pomiarów
i testów w zakresie pracy urządzeń chłodniczych i ich elementów.

(111) 343959
(220) 2021 01 22
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 06
(732) ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASEKURACJA
(540)

(210) 523474

(591) ciemnoróżowy, fioletowy, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.01
(510), (511) 35 Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług
ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego
porównywania i kupowania tych usług, Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Usługi w zakresie odbierania
telefonów [dla osób trzecich], Telefoniczne udzielanie informacji
handlowych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, Nadzór
nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Wsparcie i doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji,
Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Doradztwo
związane z audytem, 36 Windykacja należności i odzyskiwanie długów, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności,
Doradztwo w zakresie długów, Organizacja ściągania długów, Usługi
w zakresie zarządzania długami, Konsultacje dla klientów w zakresie
organizacji spłat długów, Pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami
pieniężnymi, Pośrednictwo w usługach finansowych, Usługi agencji
ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, Pośrednic-
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two ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo reasekuracyjne, Doradztwo
w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Informacja o ubezpieczeniach, Telefoniczne usługi ubezpieczeniowe, Administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, Gromadzenie informacji finansowych, Zarządzanie finansowe spółkami
holdingowymi, Doradztwo i analiza finansowa, Zarządzanie finansami, Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, Usługi związane z zarządzaniem funduszami, Obrót papierami wartościowymi,
Emisja obligacji, 42 Usługi obsługi informatycznej użytkowników,
Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Doradztwo związane z projektowaniem
i opracowywaniem programów komputerowych, Usługi doradcze
i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, Rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
Usługi utrzymania i obsługi oprogramowania wspierającego usługi ubezpieczeniowe, Usługi utrzymania i obsługi oprogramowania
wspierającego zarządzanie siecią sprzedaży.

(111) 343960
(220) 2021 01 22
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 08
(732) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOPPIO
(540)

(210) 523480

(591) czarny
(531) 27.05.01, 03.01.16
(510), (511) 30 Kawa.
(111) 343961
(220) 2021 01 23
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 08
(732) BYSTROŃ AGNIESZKA, Krzyszkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURI Perfect
(540)

(210) 523511

(591) złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi szkolenia w zakresie makijażu, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Usługi szkolenia w zakresie kosmetyki,
Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Prowadzenie
warsztatów [szkolenia] kosmetycznych, Szkolenia dla kosmetyczek,
44 Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne,
Usługi kosmetyczne, Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Zabiegi
kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Usługi
zabiegów kosmetycznych na ciało, twarz i włosy, Gabinety pielęgnacji skóry, Usługi manicure i pedicure, Usługi manicure świadczone
podczas wizyt domowych, Usługi w zakresie porad kosmetycznych,
Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry,
Chirurgia kosmetyczna.
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(111) 343962
(220) 2021 01 23
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 08
(732) KRZEMIŃSKA-ŻUK ANNA, Kaźmierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChillDog High Quality Food
(540)

(210) 523513

(591) zielony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych.
(111) 343963
(220) 2021 01 25
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 08
(732) WĘGRZYN IGOR IW CORP, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meblowa 1
(540)

(210) 523523

(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.21, 26.04.04
(510), (511) 20 Akcesoria do rolet, niemetalowe, Akcesoria do żaluzji,
niemetalowe, Bambusowe zasłony, Barki [meble], Biblioteczki [regały
na książki], Biurka do celów biurowych, Biurka i stoły, Blaty [części
mebli], Boazeria meblarska, Bufety ruchome [meble], Bursztyn, Cokoły [meble], Corozo [biały twardy materiał podobny do kości słoniowej], Dekoracje wiszące [ozdoby], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne panele drewniane
[meble], Dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, Donice
drewniane w postaci skrzyń, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce na meble, Dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, Drążki podwieszane niemetalowe do wieszania przedmiotów,
Drewniane komody pokryte papierem ozdobnym, Drewniane parawany z dekoracyjną kratownicą, Drewniane półki i stojaki [meble],
Drewniane pudła i pudełka do przechowywania, Drewniane skrzynie, Drewniane żaluzje, Osłony drzewa niemetalowe, Drzwi do mebli,
Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi przesuwne do mebli, Drzwiczki
do mebli, Duże wyściełane fotele, Dzieła sztuki z ambroidu, Dzieła
sztuki z bambusa, Dzwonki wiatrowe [dekoracja], Ekrany [meble], Elementy meblowe, Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe
szuflad, niemetalowe, Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin
[poduszki], Elementy zawieszające do zasłon, Etażerki, Figurki wykonane z żywicy drzewnej, Figurki z kości, Figury drewniane, Figury
z tworzyw sztucznych, Figury z wosku, Fotele, Fotele biurowe, Fronty
do szaf i szafek, Fronty szuflad, Gabloty [meble], Garderoby, Haczyki
do zasłon, Haki do wieszania płaszczy, Imitacje szylkretu, Imitacje
produktów żywnościowych z tworzyw sztucznych, Jaśki nadmuchiwane [poduszki], Kanapo-tapczany, Kanapy, Karimaty, Karnisze
(drążki) do firan i zasłon, Kartoteki [meble], Kasetki, nie z metalu, Kasety do ekspozycji biżuterii, Kły zwierzęce [materiał surowy lub częściowo przetworzony], Komódki z szufladami, Komody [meble], Komplety mebli do salonu, Komputerowe stanowiska pracy [meble],
Konsole [meble], Kontuary [meble], Kościane figurki, Kościane rzeźby,
Kosze do przechowywania [meble], Kosze ozdobne wykonane
z drewna, Kosze ozdobne wykonane z wikliny, Kosze ozdobne ze słomy, Koszyki wiklinowe, Kredensy, toaletki, komody, Krucyfiksy
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria,
Krzesła, Krzesła biurowe, Krzesła [fotele] biurowe, Kufry [szafki], Kuranty wiatrowe [dekoracja], Łapacze snów [dekoracje], Ławostoły,
Ławy [meble], Listwy do ram obrazów i zdjęć, Listwy profilowe
do mebli [gzymsy], Łóżeczka dziecięce, Łóżka dziecięce, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra i lusterka stojące, Lustra [meble],
Lustra z elektrycznym oświetleniem, Małe dwuosobowe kanapy, Ma-
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terace, Maty do drzemki [poduszki lub materace], Maty do spania,
Meble, Meble biurowe, Meble do pokojów dziecinnych, Meble do salonu, Meble do siedzenia, Meble do wnętrz, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble modułowe [kombinowane], Meble
przystosowane do układania jedno na drugim, Meble sypialne, Meble szkolne, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wypoczynkowe, Meblościanki, Półki meblowe, Metalowe karnisze, Metalowe przesłony [meble], Metalowe ramki do zdjęć, Metalowe ramy
do obrazów, Metalowe wieszaki na kapelusze, Metalowe żaluzje weneckie [wewnętrzne], Miski z tworzyw sztucznych, Modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, Modele figurek [ozdoby]
wyrabiane z gipsu, Modele figurek [ozdoby] z drewna, Modele figurek [ozdoby] z syntetycznej żywicy, Modele figurek [ozdoby] z tworzyw sztucznych, Modele figurek [ozdoby] z wosku, Modele ozdobne
z tworzyw sztucznych, Modele [ozdoby] wykonane z gipsu, Modele
[ozdoby] wykonane z tworzyw sztucznych, Modele [ozdoby] wykonane z żywicy syntetycznej, Modele [ozdoby] z wosku, Modele wykonane z drewna [ozdoby], Modele zwierząt [ozdoby] z wosku, Modele
zwierząt [ozdoby] z tworzyw sztucznych, Modele zwierząt [ozdoby]
z gipsu, Modele zwierząt [ozdoby] z drewna, Modułowe układy półek
[meble], Moduły biurkowe, Moduły do przechowywania [meble],
Muszle, Nakładki siedzeniowe jako części mebli, Nakładki wierzchnie
na materace, Nakrycia na siedzenia [uformowane] na meble, Nakrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble, Narożniki [meble], Niskie stoły w stylu japońskim (zataku), Niemetalowe karnisze,
Niemetalowe wieszaki do odzieży, Ramy do obrazów, Rolety wewnętrzne okien, Osłony do kominków (meble), Osłony kominkowe,
Otomany, Ozdobne figurki wykonane z drewna, Ozdobne figurki wykonane z gipsu, Ozdobne figurki wykonane z wosku, Ozdobne lustra,
Ozdobne modele wykonane z drewna, Ozdobne modele wykonane
z gipsu, Ozdobne modele wykonane z wosku, Ozdobne rzeźby wykonane z drewna, Ozdobne rzeźby wykonane z gipsu, Ozdobne rzeźby
wykonane z wosku, Ozdobne statuetki wykonane z drewna, Ozdoby
na przyjęcia z tworzyw sztucznych, Ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, Ozdoby [posągi] zrobione z wosku, Ozdoby ścienne z drewna, Ozdoby ścienne z wosku, Ozdoby
stołowe z tworzyw sztucznych, Ozdoby z drewna na środek stołu,
Panele meblowe, Papierowe ramy do obrazów i zdjęć, Parawany
działowe składane w stylu orientalnym (byoubu), Parawany [meble],
Plastry miodu [ramki], Plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, Płytki lustrzane, Płytki z prasowanego bursztynu, Płytki z tworzyw sztucznych, Podgłówki, wałki, Podkładki z tworzyw sztucznych, Podnóżki
[taborety], Podpórki do roślin lub drzew, Podpórki pod książki, Podpory do roślin, Podstawki pod książki, Poduszki, Poduszki dekoracyjne, Poduszki na siedzenia, Poduszki ozdobne, Poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, Poduszki sako, Pojemniki drewniane, Pojemniki
z kości, Pojemniki z rogu, Pojemniki z trzciny, Półka na talerze, Półki
biblioteczne, Półki biurowe, Półki i stojaki do przechowywania dzieł
sztuki, Półki [meble], Półki na buty, Półki ścienne [meble], Półki wiszące [meble], Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Popiersia z kości, Poroża, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, Pościel, oprócz bielizny pościelowej, Postumenty [meble], Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Przylepne
ozdoby z drewna na ściany, Przylepne ozdoby z wosku na ściany, Ptaki wypchane, Pudełka do układania jedno na drugim [z tworzyw
sztucznych], Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, Pudełka
na zabawki [meble], Pudełka ozdobne z tworzyw sztucznych, Pudła
do przechowywania [meble], Pufy [meble], Pulpity [meble], Ramki
do obrazków i zdjęć, Ramki na obrazy i fotografie, Ramy, Ramy do luster, Ramy do obrazów i zdjęć, Regały, Reprodukcje mebli antycznych, Rolety okienne [wewnętrzne], Rozkładane fotele [do siedzenia
i spania], Rozkładane kanapy, Rozkładane meble z obiciem, Ruchome
biurka, Ruchome ławki, Sofy, Sprzęt biurowy [meble], Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów,
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Statuetki z kości, Stojaki do przechowywania czasopism [meble],
Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki [meble] pod telewizor, Stojaki
na broszury [meble], Stojaki na czasopisma, Stojaki na głośniki [meble], Stojaki na książki [meble], Stojaki na kwiaty, Stojaki na parasole,
Stojaki na płaszcze, Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki na wino [meble], Stojaki na żywność, Stojaki, półki, Stojaki wielofunkcyjne [meble], Stoliki, Stoliki komputerowe, Stoły, Stoły [meble], Systemy półkowe [regały], Szafki, Szafy [meble], Szezlongi, Szkatułki, Sznury
do podwiązywania zasłon, Szuflady [części mebli], Tablice do zamieszczania fotografii, Tablice ozdobne wykonane z tworzyw sztucz-
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nych, Tablice ozdobne wykonane z gipsu, Tabliczki [dekory] z tworzyw sztucznych, Taboret podest [stopa słonia], Taborety, Tace
na buty [meble], Tapczany posiadające miejsce do przechowywania,
Toaletki [meble], Trzyczęściowe komplety mebli [meble], Uchwyty
ceramiczne do szafek, szuflad i mebli, Wachlarze, Wieszaki do ubrań
[meble], Wieszaki na kapelusze [meble], Wieszaki na rośliny, niemetalowe, Wiszące kosze na kwiaty z materiałów niemetalowych, Wózki
meblowe, Wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby artystyczne wykonane z gipsu, Wyroby artystyczne wykonane
z wosku, Wyroby artystyczne wykonane z drewna, Wyroby rzeźbione
z wosku, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie siedzenia
[meble], Zagłówki [meble], Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, Zasłony bambusowe, Zasłony dekoracyjne
z koralików, Zestawy mebli, 35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
Dystrybucja materiałów promocyjnych, Elektroniczne przetwarzanie
zamówień, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Procedury
administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Reklama, Reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, Udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie zamówień na rzecz
osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.

(111) 343964
(220) 2021 01 25
(210) 523557
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 12
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ProFloric
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego,
Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy
diety, Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające
w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym,
Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego, Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, Leki dla
ludzi, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.
(111) 343965
(220) 2021 01 25
(210) 523558
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 12
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Biflorin
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego,
Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane,
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Preparaty ziołowe do celów medycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy
diety, Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające
w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym,
Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego, Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, Leki dla
ludzi, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.

(111) 343966
(220) 2011 04 20
(151) 2021 07 28
(441) 2011 08 01
(732) MARKETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CleanPRO
(540)

(210) 384376

(591) niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi porządkowo-czystościowe, usługi w zakresie
sprzątania, czyszczenie budynków na zewnątrz, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie i mycie okien, czyszczenie i mycie
pojazdów, czyszczenie dróg, dezynfekcja, deratyzacja, działalność
usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn
przeznaczonych do prac porządkowo-czystościowych, wynajem
maszyn i urządzeń przeznaczonych do prac porządkowo-czystościowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, czyszczenie
odzieży i wyrobów włókienniczych.
(111) 343967
(220) 2021 01 25
(210) 523561
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 12
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MaxiCalcin
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Leki dla ludzi, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
Suplementy z wapniem, Suplementy diety składające się głównie
z wapnia, Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe i mineralne,
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty zawierające witaminę D, Suplementy diety składające się z witamin.
(111) 343968
(220) 2021 01 26
(210) 523743
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 22
(732) KENAR PIOTR, Iwonicz-Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FINANSE CZASU
(510), (511) 16 Poradniki [podręczniki], Poradniki z zakresu finansów,
Poradniki z zakresu finansów osobistych, Poradniki z zakresu ekonomii, Poradniki z zakresu life coachingu, 41 Prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia
dla młodzieży, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu,
Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Kursy samoświadomości [szkolenia], Szkolenia z zakresu finansów osobistych, Szkolenia z zakresu finansów, Szkolenia z zakresu
ekonomii, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Prowadzenie
konferencji edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych,
Prowadzenie konferencji z zakresu finansów, Prowadzenie konferencji z zakresu finansów osobistych, Prowadzenie konferencji z zakresu
ekonomii, Prowadzenie konferencji z zakresu life coachingu, Organizacja i prowadzenie wykładów z zakresu finansów, Organizacja
i prowadzenie wykładów z zakresu finansów osobistych, Organizacja
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i prowadzenie wykładów z zakresu ekonomii, Organizacja i prowadzenie wykładów z zakresu life coachingu, Wydawanie poradników
szkoleniowych, Szkolenia w formie e-learningu.

(111) 343969
(220) 2021 01 27
(210) 523755
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOV100
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, w zakresie towarów: odzież,
obuwie, nakrycia głowy, bielizna, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Reklama, Promocja sprzedaży, Usługi marketingowe, Przygotowywanie reklam, Udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Badania rynku, Usługi public relations, Analizy i badania rynkowe, Publikowanie tekstów reklamowych, Pokazy
towarów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Organizacja, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie bazami danych, Usługi promocyjne polegające
na przyznawaniu punktów premiowych.
(111) 343970
(220) 2021 01 27
(210) 523756
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VOSEDO
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online. w zakresie towarów: odzież,
obuwie, nakrycia głowy, bielizna, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Reklama, Promocja sprzedaży, Usługi marketingowe, Przygotowywanie reklam, Udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Badania rynku, Usługi public relations, Analizy i badania rynkowe, Publikowanie tekstów reklamowych, Pokazy
towarów, Usługi programów lojalnościowych. motywacyjnych i promocyjnych, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Organizacja, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie bazami danych, Usługi promocyjne polegające
na przyznawaniu punktów premiowych.
(111) 343971
(220) 2021 01 28
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 22
(732) BLESIŃSKI ROBERT, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ulica Piotrkowska BIEG ulicą PIOTRKOWSKĄ
(540)

(210) 523763

(591) granatowy, szary, biały, niebieski, czerwony
(531) 02.01.08, 06.07.01, 25.05.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi w zakresie
reklamy, Organizowanie wystaw w celach reklamowych, 41 Organizowanie imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, Publikowanie tekstów (innych niż reklamowe), nagrań dźwiękowych, filmów,
w tym za pośrednictwem sieci internetowej.
(111) 343972
(151) 2021 07 20

(220) 2021 01 27
(441) 2021 03 22

(210) 523773
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(732) VIPERPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIPERPRINT
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 Druki, Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne, Papier
i karton, Folia, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Cienkie przezroczyste folie samoprzylegające do pakowania, Drukowane materiały
opakowaniowe z papieru, Folia przylepna z tworzyw sztucznych
do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, Kartonowe pudełka na prezenty, Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Opakowania kartonowe, Opakowania na prezenty, Opakowania z tworzyw
sztucznych, Akwaforty [grafika], Drukowane reprodukcje obrazów,
Figurki wykonane z papieru, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Odbitki artystyczne graficzne, Prace malarskie i kaligraficzne, Reprezentacje
graficzne [rysunki, obrazy], Rysunki, Statuetki z masy papierowej, Arkusze do trawienia, Arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych
do wykładania półek, Chusteczki higieniczne, Dekoracje na środek
stołu z papieru, Japoński papier rękodzielniczy, Karty z próbkami kolorów, Kokardy papierowe, Linijki, Materiały do modelowania, Materiały do rysowania, Ołówki, Ozdoby papierowe na przyjęcia, Pędzle,
Plakietki papierowe, Plansze, płytki grawerskie, Dyplomy drukowane, Płótna dla artystów, Płótna malarskie, Przybory do szkicowania,
Przykładnice [do rysowania], Przyrządy do rysowania, Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Tworzywa sztuczne do modelowania, Wałki
do nakładania farby, Wstążki papierowe, Wyposażenie dla artystów,
rzemieślników i modelarzy, Zeszyty, Zeszyty do pisania lub rysowania, Wzory tapet ściennych, Papierowe etykietki na prezenty, Papierowe torebki do pakowania, Pojemniki do archiwizacji dokumentów
[segregatory], Pojemniki kartonowe, Pojemniki wykonane z papieru,
Pudełka kartonowe lub papierowe, Rozetki papierowe, Torby papierowe, Torby z tworzyw sztucznych do pakowania, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
Uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, Szablony [artykuły
piśmienne], Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Organizery
[stojaki] na notatki, Stojaki na dokumenty, Stojaki na papier [wyposażenie biurowe], Ramki i stojaki do fotografii, Aktówki [artykuły
biurowe], Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Arkusze papieru
[artykuły papiernicze], Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bloki
[artykuły papiernicze], Identyfikatory [artykuły biurowe], Papierowe
etykietki identyfikacyjne, Indeksy, skorowidze, Karty pocztowe, Koperty [artykuły piśmienne], Materiały do pisania, Matryce, Notatniki
[notesy], Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Opłatki do pieczętowania, Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Podkładki na biurko, Podkładki na biurko z kalendarzem, Papierowe podkładki pod
szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Podkładki pod kufle do piwa,
Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Segregatory, Skoroszyty, Taśma klejąca, [materiały piśmienne], Teczki [artykuły biurowe], Teczki
na dokumenty, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], Zakładki, Zakładki samoprzylepne, Zakładki do książek, Bloki
papierowe, Etykiety z papieru lub kartonu, Etykiety adresowe, Etykiety nie z materiału tekstylnego, Kalendarze, Kalendarze na biurko,
Kalendarze ścienne, Kartki do notowania, Kartki okolicznościowe,
Karty czyste, Karty indeksowe, Kołonotatniki, Koperty, Kostki do notowania, Litery i cyfry papierowe, Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Maty na biurko, Naklejki,
Nalepki, Notatniki, Notesy, Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Organizery
do użytku biurowego, Organizery osobiste, Pamiętniki, dzienniki, Papier firmowy, Papierowe materiały biurowe, Pieczątki biurowe, Pieczątki pamiątkowe [plomby], Pieczęcie opłatkowe, Przekładki do zeszytów, Terminarze, Drukowane foldery informacyjne i reklamowe,
Ulotki reklamowe, Reklamy drukowane, Afisze, Plakaty, Almanachy
[roczniki], Arkusze informacyjne, Bilety, Biuletyny [materiały drukowane], Bloczki do notowania zamówień, Broszury, Cenniki, Chorągiewki papierowe, Czasopisma [periodyki], Częściowo drukowane
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formularze, Druki handlowe, Drukowane ankiety, Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Jadłospisy, Karty menu,
Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Drukowane karty informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały
piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane wzory,
Zaproszenia, Zawiadomienia, Drukowane znaki papierowe, Drukowany materiał promocyjny, Dzienniki, Fiszki, Formularze [blankiety,
druki], Fotografie, Gazety, Reprodukcje graficzne, Karty do kolekcjonowania, Karty drukowane, Katalogi, Komiksy, Krzyżówki, Książki,
Kwestionariusze drukowane, Nadruki, Periodyki, Plakaty reklamowe, Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, Plany, Znaczki, Pocztówki
i widokówki, Podręczniki edukacyjne, Podręczniki instruktażowe,
Prospekty, Przewodniki drukowane, Publikacje drukowane, Reklamy
drukowane, Ulotki, Wizytówki, Wykroje do szycia, Wzory papierowe,
Szyldy z papieru lub z kartonu, Tuby z tektury, Koszulki na dokumenty do użytku biurowego, Mapy, Zawieszki tekturowe, Papierowe
metki [zawieszki], 35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Prezentowanie towarów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, Usługi pośrednictwa w handlu, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi handlu hurtowego
lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: maski ochronne, maski na twarz, osłony ochronne twarzy, materiały drukowane, podkładki pod myszki,
druki, materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, materiały piśmienne, papier, karton, folia,
wyroby z kartonu i papieru w tym drukowane, wyroby z folii w tym
drukowane, pudełka, obrazy i zdjęcia, reprodukcje graficzne, rysunki, materiały do modelowania, materiały i przyrządy do rysowania,
kalendarze, artykuły i materiały biurowe, artykuły reklamowe, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały reklamowe i okolicznościowe, tapety,
40 Drukowanie, Nadruk wzorów na pokryciach ściennych, Nadruk
wzorów na tkaninach, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych
wzorów na odzież, Usługi drukowania, Usługi w zakresie drukowania
materiałów papierniczych.

(111) 343973
(220) 2021 01 27
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) HURAS PIOTR FIRMÓWKI.PL, Blachownia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Firmowki.pl
(540)

(210) 523800

(591) niebieski, różowy, żółty, szary
(531) 01.15.15, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Druki, Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne, Papier
i karton, Folia, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Cienkie przezroczyste folie samoprzylegające do pakowania, Drukowane materiały
opakowaniowe z papieru, Folia przylepna z tworzyw sztucznych
do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, Kartonowe pudełka na prezenty, Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Opakowania kartonowe, Opakowania na prezenty, Opakowania z tworzyw
sztucznych, Akwaforty [grafika], Drukowane reprodukcje obrazów,
Figurki wykonane z papieru, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Odbitki artystyczne graficzne, Prace malarskie i kaligraficzne, Reprezentacje
graficzne [rysunki, obrazy], Rysunki, Statuetki z masy papierowej, Arkusze do trawienia, Arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych
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do wykładania półek, Chusteczki higieniczne, Dekoracje na środek
stołu z papieru, Japoński papier rękodzielniczy, Karty z próbkami kolorów, Kokardy papierowe, Linijki, Materiały do modelowania, Materiały do rysowania, Ołówki, Ozdoby papierowe na przyjęcia, Pędzle,
Plakietki papierowe, Plansze, płytki grawerskie, Dyplomy drukowane, Płótna dla artystów, Płótna malarskie, Przybory do szkicowania,
Przykładnice [do rysowania], Przyrządy do rysowania, Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Tworzywa sztuczne do modelowania, Wałki
do nakładania farby, Wstążki papierowe, Wyposażenie dla artystów,
rzemieślników i modelarzy, Zeszyty, Zeszyty do pisania lub rysowania, Wzory tapet ściennych, Papierowe etykietki na prezenty, Papierowe torebki do pakowania, Pojemniki do archiwizacji dokumentów
[segregatory], Pojemniki kartonowe, Pojemniki wykonane z papieru,
Pudełka kartonowe lub papierowe, Rozetki papierowe, Torby papierowe, Torby z tworzyw sztucznych do pakowania, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
Uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, Szablony [artykuły
piśmienne], Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Organizery
[stojaki] na notatki, Stojaki na dokumenty, Stojaki na papier [wyposażenie biurowe], Ramki i stojaki do fotografii, Aktówki [artykuły
biurowe], Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Arkusze papieru
[artykuły papiernicze], Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bloki
[artykuły papiernicze], Identyfikatory [artykuły biurowe], Papierowe
etykietki identyfikacyjne, Indeksy, skorowidze, Karty pocztowe, Koperty [artykuły piśmienne], Materiały do pisania, Matryce, Notatniki
[notesy], Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Opłatki do pieczętowania, Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Podkładki
na biurko, Podkładki na biurko z kalendarzem, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Podkładki pod kufle
do piwa, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Segregatory, Skoroszyty, Taśma klejąca [materiały piśmienne], Teczki [artykuły biurowe],
Teczki na dokumenty, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[zestawy], Zakładki, Zakładki samoprzylepne, Zakładki do książek,
Bloki papierowe, Etykiety z papieru lub kartonu, Etykiety adresowe,
Etykiety nie z materiału tekstylnego, Kalendarze, Kalendarze na biurko, Kalendarze ścienne, Kartki do notowania, Kartki okolicznościowe,
Karty czyste, Karty indeksowe, Kołonotatniki, Koperty, Kostki do notowania, Litery i cyfry papierowe, Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Maty na biurko, Naklejki,
Nalepki, Notatniki, Notesy, Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Organizery
do użytku biurowego, Organizery osobiste, Pamiętniki, dzienniki, Papier firmowy, Papierowe materiały biurowe, Pieczątki biurowe, Pieczątki pamiątkowe [plomby], Pieczęcie opłatkowe, Przekładki do zeszytów, Terminarze, Drukowane foldery informacyjne i reklamowe,
Ulotki reklamowe, Reklamy drukowane, Afisze, plakaty, Almanachy
[roczniki], Arkusze informacyjne, Bilety, Biuletyny [materiały drukowane], Bloczki do notowania zamówień, Broszury, Cenniki, Chorągiewki papierowe, Czasopisma [periodyki], Częściowo drukowane
formularze, Druki handlowe, Drukowane ankiety, Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Jadłospisy, Karty menu,
Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Drukowane karty informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały
piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane wzory,
Zaproszenia, Zawiadomienia, Drukowane znaki papierowe, Drukowany materiał promocyjny, Dzienniki, Fiszki, Formularze [blankiety,
druki], Fotografie, Gazety, Reprodukcje graficzne, Karty do kolekcjonowania, Karty drukowane, Katalogi, Komiksy, Krzyżówki, Książki,
Kwestionariusze drukowane, Nadruki, Periodyki, Plakaty reklamowe, Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, Plany, Znaczki, Pocztówki
i widokówki, Podręczniki edukacyjne, Podręczniki instruktażowe,
Prospekty, Przewodniki drukowane, Publikacje drukowane, Reklamy
drukowane, Ulotki, Wizytówki, Wykroje do szycia, Wzory papierowe,
Szyldy z papieru lub z kartonu, Tuby z tektury, Koszulki na dokumenty do użytku biurowego, Mapy, Zawieszki tekturowe, Papierowe
metki [zawieszki], 35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Prezentowanie towarów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, Usługi pośrednictwa w handlu, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi handlu hurtowego
lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: maski ochronne, maski na twarz, osłony ochronne twarzy, materiały drukowane, podkładki pod myszki,
druki, materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposaże-
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nie edukacyjne, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, materiały piśmienne, papier, karton, folia,
wyroby z kartonu i papieru w tym drukowane, wyroby z folii w tym
drukowane, pudełka, obrazy i zdjęcia, reprodukcje graficzne, rysunki, materiały do modelowania, materiały i przyrządy do rysowania,
kalendarze, artykuły i materiały biurowe, artykuły reklamowe, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały reklamowe i okolicznościowe, tapety,
40 Drukowanie, Nadruk wzorów na pokryciach ściennych, Nadruk
wzorów na tkaninach, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych
wzorów na odzież, Usługi drukowania, Usługi w zakresie drukowania
materiałów papierniczych.

(111) 343974
(220) 2021 01 29
(210) 523814
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZOSNEK GALICYJSKI
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 05.09.23, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna,
Ekstrakty mięsne konserwowane, Oleje i tłuszcze jadalne, Czosnek
(Konserwowy-), Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty do żywności, 31 Produkty: rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Świeży czosnek, Rośliny.
(111) 343975
(220) 2021 01 30
(210) 523842
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732) CHLEBICKI PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Maporto
(510), (511) 6 Pasy metalowe do ładunków [nosiłki], Pasy do przenoszenia ładunków metalowe, 7 Przenośniki i pasy do przenośników,
Liny przenośnikowe, Dmuchawy elektryczne, Urządzenia do przenoszenia i transportu, Rozpylacze insektycydów [narzędzia ręczne,
elektryczne], Rozpylacze [maszyny] do użytku domowego w rozpylaniu środków chwastobójczych, Rozpylacze [maszyny] do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, Elektryczne rozpylacze
w postaci plecaków do noszenia na plecach, Rozpylacze elektryczne,
8 Podnośniki, Torby na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, 9 Torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficznego,
Torby przystosowane do noszenia aparatów fotograficznych, Torby
przystosowane do noszenia sprzętu wideo, Torby specjalnie przystosowane do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego,
Torby specjalnie przystosowane do projektorów, Futerały na komputery przenośne, Futerały na obiektywy, Futerały na przenośne
odtwarzacze muzyczne, Futerały na przyrządy fotograficzne, Futerały do przenoszenia odbiorników radiowych, 13 Futerały przystosowane do przenoszenia broni palnej, Torby na amunicję, 15 Futerały do przenoszenia keyboardów, Torby specjalnie przystosowane
do przechowywania instrumentów muzycznych, 18 Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Plecaki, Plecaki do noszenia niemowląt,
Plecaki dla wędrowników, Torby turystyczne, Uprzęże, Nosidełka dla
niemowląt do noszenia na ciele, Osprzęt do uprzęży, Stelaże na plecy do noszenia dzieci, Artykuły podróżne [walizki, torby], Nosidełka
dla zwierząt [torby], Podróżne (Torby-), Tekstylne torby na zakupy,
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Torby alpinistyczne, Torby biwakowe, Torby do noszenia niemowląt przez ramię, Torby na kółkach, Torby na narzędzia, puste, Torby
na piesze wycieczki, Torby na zakupy na kółkach, Torby podróżne,
Torby przenośne, Torby sportowe, Torby wodoodporne, Uniwersalne torby gimnastyczne, Uniwersalne torby sportowe, Walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
Uniwersalne torby sportowe na kółkach, Kije trekkingowe, 20 Torby-nosidełka niemowlęce, 21 Termoizolacyjne torby na żywność lub
napoje, 22 Uprzęże niemetalowe do przenoszenia ładunków, Namioty, Namioty do celów wspinaczkowych lub kempingowych, Namioty
do wspinaczki górskiej, Namioty kempingowe, Namioty do użytku
w wędkarstwie, 24 Torby na śpiwory [specjalnie przystosowane], Śpiwory, Śpiwory kempingowe, 25 Buty damskie, Buty do biegania, Buty
do jazdy na rowerze, Buty do trekkingu, Buty do wspinaczki, Buty
do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], Buty do wspinaczki
górskiej, Buty dziecięce, Buty gimnastyczne, Buty na rzepy, Buty narciarskie, Buty sportowe, Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], Rękawiczki, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki jako odzież,
Rękawiczki [odzież], Rękawiczki zimowe, Odzież wierzchnia dla pań,
Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla dziewcząt,
Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla niemowląt,
Odzież wiatroszczelna, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież sportowa, Odzież w stylu sportowym, Odzież gimnastyczna, Odzież męska, Odzież narciarska, Odzież
męska, damska i dziecięca, Odzież, Odzież dla chłopców, Odzież dla
kolarzy, Odzież dla rowerzystów, Odzież do biegania, Sandały, Sandały damskie, Sandały i buty plażowe, Sandały kąpielowe, Sandały męskie, 28 Futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych,
Dopasowane pokrowce na narty, Futerały na narty, Narty zjazdowe,
Torby na narty, Narty wodne, Narty skiboardowe, Narty, Dopasowane pokrowce na kije narciarskie, Kije [artykuły sportowe], Kije do nordic walking, Kije narciarskie, Torby na kije golfowe, na kółkach lub
bez, 38 Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług
online i Internetu, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 42 Zarządzanie witrynami internetowymi dla
osób trzecich, Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób
trzecich, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych.

(111) 343976
(220) 2021 02 01
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) KOWALEWSKI MARCIN, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CT COOLTECH
(540)

(210) 523858

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 11 Brodziki do pryszniców.
(111) 343977
(220) 2021 01 28
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 15
(732) NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CloudHosting Panel
(540)

(210) 523873

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01, 01.15.11, 26.11.25
(510), (511) 9 Oprogramowanie i aplikacje komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie dla serwerów, serwery w chmurze, oprogramowanie serwerów
w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, urządzenia i nośniki do przechowywania danych.
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(111) 343978
(220) 2021 03 17
(210) 526206
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) GIGI CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GIGI
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
Chleb, Chleb bez drożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chleb i bułki,
Chleb razowy, Chleb wielozbożowy, Chleb o niskiej zawartości soli,
Chleb z przyprawami, Chleb z rodzynkami, Chleb żytni, Cienkie paluszki chlebowe, Grube paluszki chlebowe, Nadziewany chleb, Paluszki chlebowe, Przekąski składające się głównie z chleba, Świeży
chleb, Tosty z chleba, Angielskie muffiny, Babeczki, Bagietki, Bajgle,
Bułeczki, Bułeczki słodkie, Bułeczki chrupkie, Bułka maślana [brioszka] z dżemem, Bułki, Bułki chrupiące, Bułki nadziewane, Bułki z nadzieniem, Chrupiące pieczywo, Ciastka herbaciane, Ciastka owsiane
spożywcze, Drożdżowe bułeczki, Duże miękkie bułki, Herbatniki
owsiane spożywcze, Miękkie bułeczki, Nadziewane kanapki, Pieczywa chrupkie, Pieczywo owocowe, Przekąski z pieczywa chrupkiego,
Słodkie bułeczki, Tosty, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), Ciasto biszkoptowe, Nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów
i ciast, Torty Pawłowej o smaku orzechów laskowych, Torty Pawłowej
z orzechami laskowymi, Torty truskawkowe, Bezy, Brioszki (drożdżowe bułeczki), Brownie [ciastka czekoladowe], Bułeczki z kremem,
Bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu,
Ciasta na bazie pomarańczy, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta w polewie czekoladowej, Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta
z dyni, Ciasta z kremem, Ciasta z kremem [cream pie], Ciasta z melasą, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, Ciasteczka migdałowe, Ciastka,
Ciastka czekoladowe, Ciastka migdałowe, Ciastka w polewie o smaku
czekoladowym, Ciasto francuskie, Ciasto kruche, Ciasto migdałowe, Ciasto na bazie jaj, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto śliwkowe,
Crème brûlées [przypalony krem], Czekoladowe wafle karmelowe,
Eklerki, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Kawałki ciast, Kruche
ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym,
Kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, Kruche ciastka
maślane w polewie o smaku czekoladowym, Kruche ciastka maślane
z polewą czekoladową, Kruche ciasto, Lukrowane biszkopty, Lukrowane ciasta z owocami, Lukrowane ciasto, Magdalenki, Makaroniki
(ciastka), Makaroniki kokosowe, Makaroniki [wyroby cukiernicze],
Mrożone wyroby piekarnicze, Naleśniki [cienkie], Napoleonki, Pączki, Pasty czekoladowe, Pierniczki, Piernik, Placki, Placki z borówkami,
Placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, Podłużne biszkopty [ciastka], Przekąski w postaci ciast owocowych, Quiche, Quiche [tarty],
Rogaliki, Rurki waflowe [ciastka], Sernik, Serniki, Słodkie bułeczki
typu muffin, Słodkie drożdżowe bułki duńskie, Szarlotka, Tarty, Tarty
jajeczne, Świeże placki [ciasta], Tarty (słodkie lub słone), Tarty z jabłkami, Tarty (z owocami), Tarty z polewą, Wiedeńskie wypieki, Wyroby
ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciastkarskie z makiem,
Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, Wyroby piekarnicze zawierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy, Lody, Lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Jogurt mrożony [lody
spożywcze], Jadalne lody owocowe, Lody bez mleka, Lody mleczne,
Lody mleczne [lody], Lody aromatyzowane alkoholem, Lody na bazie
jogurtu [lody jako główny składnik], Lody na patyku, Lody o smaku
czekoladowym, Lody owocowe, Lody spożywcze, Lody truflowe,
Lody wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne [sorbety], Lody
z owocami, Lody zawierające czekoladę, Wegańskie lody, Spożywcze
(lody-), Sorbety [wodne lody], Sorbety [lody wodne], Sorbety [lody],
Owocowe lody, Napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), 43
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Dekorowanie ciast, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kawiarnia, Lodziarnie,
Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów,
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Serwowanie jedzenia
i napojów, Serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami,
Usługi barów kawowych, Usługi barów z sokami, Usługi kawiarni,
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży
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posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
Usługi restauracji fast-food.

(111) 343979
(220) 2021 03 17
(210) 526213
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) PINO I OLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PINOLA
(510), (511) 29 Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwa z oliwek,
Ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Steki wołowe, Steki
z mięsa, 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, Imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizowanie bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków,
Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania
na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie
napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi
ogródków piwnych, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji, w których mięso
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi
restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi w zakresie bankietów,
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie gotowania
posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.
(111) 343980
(220) 2021 02 26
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) RABSTEIN DOMINIK, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOU CLINIC
(540)

(210) 525272

(591) zielony, biały, czarny, szary
(531) 02.09.01, 02.09.14, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, 42 Hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 44 Usługi
medyczne.
(111) 343981
(220) 2021 04 06
(151) 2021 09 22
(441) 2021 05 10
(732) PIETRAS MICHAŁ SMARTBUY, Rzeszów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 03.06.01, 03.06.25, 08.07.22
(510), (511) 18 Ubranka dla zwierząt.

(210) 527096
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(220) 2021 04 06
(151) 2021 09 22
(441) 2021 05 10
(732) PIETRAS MICHAŁ SMARTBUY, Rzeszów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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(210) 527108

(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.02.01
(510), (511) 18 Ubranka dla zwierząt.
(111) 343983
(220) 2021 01 28
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 15
(732) NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 523876

(591) pomarańczowy
(531) 26.13.25, 29.01.01, 01.15.11, 26.11.25
(510), (511) 9 Oprogramowanie i aplikacje komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie dla serwerów, serwery w chmurze, oprogramowanie serwerów
w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, urządzenia i nośniki do przechowywania danych.
(111) 343984
(220) 2021 01 28
(210) 523885
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELLESA
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 Łóżko tapicerowane.
(111) 343985
(220) 2021 01 28
(210) 523886
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAKOMA BOTANICALS
(510), (511) 29 Produkty mleczarskie, w szczególności jogurty, Desery jogurtowe, Jogurty kremowe, Jogurty smakowe, Napoje jogurtowe, Jogurty nisko-tłuszczowe, Wegetariańskie i wegańskie zamienniki i substytuty produktów mleczarskich.
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(111) 343986
(220) 2021 02 01
(210) 523889
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) KLUB SPORTOWY LUBLINIANKA JUNIOR, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KS LUBLINIANKA
(540)

(591) czarny, czerwony, jasnobrązowy, zielony, biały
(531) 03.04.11, 03.04.22, 03.04.24, 24.01.03, 24.01.09, 26.03.01,
26.03.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Reklama, wynajem miejsc i czasu na ogłoszenia reklamowe, sprzedaż, także za pośrednictwem Internetu niżej wymienionych towarów z naniesionymi: klubowym logo i klubowym oznaczeniem słownym: odzieży sportowej i galanterii odzieżowej, koszulek,
t-shirtów, bluzek, szortów, szali, szalików, czapek, czapek z daszkiem,
apaszek, krawatów, skarpet, chorągiewek, banerów, flag, obuwia
sportowego, pucharów, kieliszków i szklanek, parasoli, parawanów,
piłek, plecaków, toreb, torebek, portfeli, portmonetek, breloków,
etui na telefony, długopisy, długopisów, kosmetyków, opakowań
do napojów bezalkoholowych i alkoholowych, toreb papierowych,
worków foliowych, oprawek na dokumenty, katalogów, kalendarzy,
plakatów, folderów, pocztówek, podkładek pod myszy komputerowe, pamiątek sportowych, biletów i karnetów na imprezy sportowe i rozrywkowe, 41 Usługi w zakresie organizowania zawodów
sportowych, usługi w zakresie organizacji imprez rozrywkowych
i rekreacyjnych, organizowanie pokazów, szkolenie i treningi w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie konkursów rozrywkowych, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
za osiągnięcia sportowe, edukacja sportowa, nauczanie i kształcenie
praktyczne, informacja o edukacji, usługi publikowania elektronicznego on-line książek i periodyków o tematyce sportowej, usługi
publikowania książek, publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe) o tematyce sportowej, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów edukacyjnych innych niż reklamowych, produkcja filmów edukacyjnych o tematyce sportowej,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych udostępnianych,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, wypożyczanie
książek i periodyków o tematyce sportowej, fotoreportaże o tematyce sportowej, organizowanie imprez plenerowych, usługi dotyczące
organizowania szkoleń, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów.
(111) 343987
(220) 2021 02 02
(210) 523949
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 22
(732) CHLEBICKI PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Maporto Relief
(510), (511) 7 Przenośniki i pasy do przenośników, Liny przenośnikowe, Dmuchawy elektryczne, Urządzenia do przenoszenia i transportu, Rozpylacze insektycydów [narzędzia ręczne, elektryczne],
Rozpylacze [maszyny] do użytku domowego w rozpylaniu środków
chwastobójczych, Rozpylacze [maszyny] do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, Elektryczne rozpylacze w postaci plecaków
do noszenia na plecach, Rozpylacze elektryczne, 9 Torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, Torby przystosowane
do noszenia aparatów fotograficznych, Torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, Torby specjalnie przystosowane do aparatów
fotograficznych i sprzętu fotograficznego, Torby specjalnie przystosowane do projektorów, Futerały na komputery przenośne, Futerały
na obiektywy, Futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne, Futerały na przyrządy fotograficzne, Futerały do przenoszenia odbiorni-
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ków radiowych, 13 Futerały przystosowane do przenoszenia broni
palnej, Torby na amunicję, 15 Futerały do przenoszenia keyboardów,
Torby specjalnie przystosowane do przechowywania instrumentów
muzycznych, 18 Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Plecaki, Plecaki do noszenia niemowląt, Plecaki dla wędrowników, Torby
turystyczne, Uprzęże, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele,
Osprzęt do uprzęży, Stelaże na plecy do noszenia dzieci, Artykuły
podróżne [walizki, torby], Nosidełka dla zwierząt [torby], Podróżne
(torby-), Tekstylne torby na zakupy, Torby alpinistyczne, Torby biwakowe, Torby do noszenia niemowląt przez ramię, Torby na kółkach,
Torby na narzędzia, puste, Torby na piesze wycieczki, Torby na zakupy na kółkach, Torby podróżne, Torby przenośne, Torby sportowe,
Torby wodoodporne, Uniwersalne torby gimnastyczne, Uniwersalne
torby sportowe, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Uniwersalne torby sportowe na kółkach,
Kije trekkingowe, 28 Futerały przystosowane do noszenia artykułów
sportowych, Dopasowane pokrowce na narty, Futerały na narty, Narty zjazdowe, Torby na narty, Narty wodne, Narty skiboardowe, Narty,
Dopasowane pokrowce na kije narciarskie, Kije [artykuły sportowe],
Kije do nordic walking, Kije narciarskie, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez.

(111) 343988
(220) 2021 02 02
(210) 524052
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SECRETO DEL CARIBE
(510), (511) 33 Wyroby alkoholowe, wina, wódki, rum, koniaki, likiery,
brandy, koktajle alkoholowe, spirytus.
(111) 343989
(220) 2021 02 02
(210) 524054
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ISLA CARIBE
(510), (511) 33 Wyroby alkoholowe, wina, wódki, rum, koniaki, likiery,
brandy, koktajle alkoholowe, spirytus.
(111) 343990
(220) 2021 02 03
(210) 524089
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) FUNDACJA TARG PIETRUSZKOWY, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PACZKA PIETRUSZKOWA
(510), (511) 35 Organizowanie targów handlowych, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, wypożyczanie stoisk handlowych.
(111) 343991
(220) 2021 02 04
(210) 524113
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) MEDINET SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MediNet
(540)

(591) granatowy, niebieski
(531) 26.01.03, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie
do pobrania na komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia
mobilne umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym w celu dostępu
do informacji i ich pobrania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji i ocen, Programy komputerowe do pobrania, Programy
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane,
35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
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danych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi komunikacji korporacyjnej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie infrastruktury
informatycznej, 42 Poradnictwo informatyczne, Usługi doradztwa
informatycznego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja
dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw
w internecie, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w internecie, Hosting
serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego,
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywanie
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie programów komputerowych, Programowanie komputerów,
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie
systemów komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 343992
(220) 2021 02 05
(210) 524165
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) KROKOSZYŃSKA ALEKSANDRA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PECH
(510), (511) 35 Rozpowszechnianie broszur reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Marketing internetowy, Informacja marketingowa, Produkcja nagrań
wideo do celów reklamowych, Promowanie wydarzeń specjalnych,
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama radiowa,
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 Udzielanie lekcji tańca, Pokazy tańca na żywo, Organizowanie pokazów tańca, Nauka tańca dla dorosłych, Nauka tańca dla dzieci, Usługi w zakresie klubów tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, Studia
tańca, Administrowanie [organizacja] teleturniejami, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Akredytacja kompetencji
zawodowych, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Imprezy taneczne, Organizowanie festiwali, Organizacja widowisk, Pro-
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dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, Produkcja przedstawień, Szkolenia ruchowe dla dzieci,
Sport i fitness, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Usługi
edukacyjne i instruktażowe, Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi rozrywkowe dla dzieci.

(111) 343993
(220) 2021 02 04
(210) 524168
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 19
(732) Aidells Sausage Company, Inc., San Leandro (US)
(540) (znak słowny)
(540) AIDELLS
(510), (511) 29 Mięso przetworzone, mianowicie kiełbasy i mięso wędzone.
(111) 343994
(220) 2021 02 15
(210) 524627
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 22
(732) BINKOWSKA IRENA MADEBYBINKOWSKA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Made by Binkowska HOME STAGING
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu
nieruchomości, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości,
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 42 Doradztwo
w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru zasłon
[projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie doboru pokrowców
na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie
[projektowanie] kuchni, Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Projektowanie dekoracji
wnętrz, Projektowanie umeblowania, Projektowanie wnętrz budynków, Usługi projektowania łazienek, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projektowania w zakresie umeblowania, Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Usługi projektowania, Usługi
w zakresie projektowania.
(111) 343995
(220) 2021 02 12
(210) 524629
(151) 2021 07 23
(441) 2021 03 22
(732) LARSSON NOBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LARSSON NOBEL technologie energii odnawialnej
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 01.03.01, 06.19.01, 26.04.02, 26.04.04, 29.01.12
(510), (511) 37 Instalacja i montaż odnawialnych źródeł energii
w szczególności systemów paneli fotowoltaicznych, 42 Doradztwo
techniczne, projektowanie techniczne, audyty techniczne.
(111) 343996
(220) 2021 02 12
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STARA RZEŹNIA
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(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi,
36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, Nadzór inwestorski w zakresie finansów, Usługi wynajmu
pomieszczeń biurowych i budynków, Usługi w zakresie dzierżawy
majątku nieruchomego, Usługi w zakresie zarządzania majątkiem
nieruchomym, Usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, Wynajem
mieszkań, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Finansowe zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa,
Przygotowywanie terenów pod budowę, Wznoszenie kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części, Usługi w zakresie nadzoru
budowlanego, Przebudowy, remonty budynków, Usługi inżynierskie
w zakresie budownictwa lądowego, Wykonywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów technicznych, Ekspertyzy inżynieryjne, Usługi
nadzoru inspekcji technicznej, Usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, Usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych
i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych.

(111) 343997
(220) 2016 09 01
(210) 461009
(151) 2021 05 06
(441) 2017 01 02
(732) BURCZYK ANDRZEJ DÖNER KING, Zblewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DÖNER KING KEBAB
(540)

(591) czarny, biały, żółty
(531) 08.05.01, 08.05.25, 24.09.01, 24.09.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 owoce, frytki karbowane i proste, paluszki serowe,
produkty mrożone ziemniaczane, produkty z nabiałem, 40 przetwarzanie i konserwowanie mięsa, przetwarzanie i konserwowanie drobiu, 43 przygotowywanie żywności i napojów do konsumpcji, usługi
w zakresie prowadzenia barów, pizzerii, restauracji, kawiarni, usługi
w zakresie przygotowywania dań i napojów na zamówienie oraz
ich dostawa.
(111) 343998
(220) 2021 02 12
(210) 524636
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) Societé des Produits Nestlé SA, Vevey (CH)
(540) (znak słowny)
(540) SUNDY
(510), (511) 30 Czekolady, Słodycze, Batoniki zbożowe, Przekąski zbożowe.
(111) 343999
(220) 2021 02 12
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) KOŁODZIEJCZYK TADEUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEKTA
(540)

(210) 524638

(210) 524630
(591) czarny, niebieski
(531) 26.03.02, 26.03.04, 26.03.05, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 9 Domofony i wideo domofony, Elektryczne urządzenia
kontrolno-sterujące, zwłaszcza urządzenia kontroli dostępu ruchu
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pieszego i kołowego, Systemy urządzeń do automatycznego zarządzania budynkami lub mieszkaniami (BMS), Systemy alarmowe
i urządzenia z nimi związane, zwłaszcza urządzenia kontroli dostępu,
Systemy i urządzenia do sygnalizacji alarmowej i transmisji dźwięku,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej urządzeń do komunikacji na odległość, w tym domofonów i wideo domofonów, urządzeń
do monitorowania, urządzeń kontroli dostępu ruchu pieszego i kołowego, urządzeń do instalacji systemów automatycznego zarządzania budynkami lub mieszkaniami (BMS), alarmowych urządzeń
kontroli dostępu i transmisji dźwięku, 37 Usługi instalowania i naprawy urządzeń do komunikacji na odległość, w tym domofonów
i wideo domofonów, urządzeń do monitorowania, urządzeń kontroli
dostępu ruchu pieszego i kołowego, urządzeń do systemów automatycznego zarządzania budynkami lub mieszkaniami (BMS), urządzeń sygnalizacji alarmowej i transmisji dźwięku, Usługi instalowania
urządzeń antywłamaniowych i antynapadowych, Usługi doradcze
i informacyjne dotyczące instalowania systemów do automatycznego zarządzania budynkami lub mieszkaniami (BMS), Usługi doradcze
i informacyjne dotyczące naprawy i konserwacji systemów alarmowych, zwłaszcza urządzeń kontroli dostępu.

(111) 344000
(220) 2021 02 15
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) NOWICKI EDGAR LEGISSIMO, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Legissimo
(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 524645

(111) 344001
(220) 2021 02 15
(210) 524646
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) BETEERPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Donateo – Pomagajmy pomagać
(510), (511) 9 Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, 36
Crowdfunding, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.
(111) 344002
(220) 2021 02 15
(210) 524648
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) BETEERPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Donateo – Moc dobrych gestów
(510), (511) 9 Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, 36
Crowdfunding, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.
(111) 344003
(220) 2021 02 15
(210) 524649
(151) 2021 07 28
(441) 2021 04 06
(732) TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIZJA ZDROWIA FORESIGHT MEDYCZNY<br />
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi
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edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.

(111) 344004
(220) 2021 03 20
(210) 526408
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) WOJTOWICZ GRZEGORZ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jeronimo Martins Dystrybucja
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, Dania gotowe i wytrawne przekąski, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele.
(111) 344005
(220) 2021 02 22
(210) 525000
(151) 2021 07 09
(441) 2021 03 22
(732) WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ MAX-DYWANIK, Biskupice
Ołoboczne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAX-DYWANIK
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.25
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki
do czyszczenia pojazdów, Detergenty, Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, Gotowy wosk do polerowania, Kremy do polerowania, Szampony do pojazdów, Preparaty myjące do pojazdów,
Środki do polerowania opon pojazdów, Woski samochodowe, Detergenty do samochodów, Środki do polerowania samochodów, Środki zapachowe do samochodów, Wosk karnauba do samochodów,
Szampony do mycia samochodów, Preparaty czyszczące do samochodów, Środki do nadawania połysku samochodom, Płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, Płyny do czyszczenia przedniej
szyby samochodowej, Preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, Wosk do karoserii samochodów ze szczeliwem do farb,
Środki ścierne i polerskie, Preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji
samochodów, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Dezodoranty do samochodów, Samochodowe odświeżacze
powietrza, Wkłady do odświeżaczy powietrza, Odświeżacze powietrza, Odświeżacze powietrza w sprayu, Dezodoranty do tapicerki,
Preparaty do odświeżania powietrza, Środki usuwające nieprzyjemny zapach z tkanin, Żel do dezodoryzacji powietrza, Uniwersalne produkty dezodoryzujące do użytku domowego, handlowego
lub przemysłowego, Spraye odświeżające do pomieszczeń, Spraye
do dezodoryzacji powietrza, Środki dezodoryzujące powietrze, 12
Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Bagażniki na narty do samochodów, Bagażniki na dach samochodu, Bagażniki dla rowerów,
Bagażniki dachowe, Błotniki, Dopasowane pokrowce na kierownice
do pojazdów, Fotele samochodowe, Gałki kierownicy do samochodów, Haki holownicze, Kierownice do samochodów, Łańcuchy
do samochodów, Osłony przeciwsłoneczne do przednich szyb samochodów, Osłony przeciwsłoneczne do samochodów, Poduszki
na siedzenia do pojazdów, Podłokietniki do siedzeń samochodowych, Pojemniki do bagażników dachowych do pojazdów lądowych,
Samochodowe bagażniki dachowe, Samochodowe boksy dachowe,
Ramki do tablic rejestracyjnych, Wycieraczki do przednich szyb,
Organizery do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane do użytku
w samochodach, Osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, Kołpaki, Pokrowce na siedzenia pojazdów [dopasowane], Dopasowane
pokrowce na pojazdy, Pokrowce na opony, Pokrowce na zagłówki
do pojazdów, Pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane
lub dopasowane], Pokrowce na siedzenia samochodów, Pokrowce
na koła zapasowe, Siatki bagażowe do pojazdów, 27 Dywaniki i maty
samochodowe, Wykładzina samochodowa, Dywaniki podłogowe
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do pojazdów, Maty do pojazdów [nieprofilowane], Materiał antypoślizgowy do użytku pod dywanikami, Maty, Maty antypoślizgowe,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących
towarów: poduszki podróżne, poduszki nadmuchiwane, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, środki do czyszczenia pojazdów, detergenty, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, gotowy
wosk do polerowania, kremy do polerowania, szampony do pojazdów, preparaty myjące do pojazdów, środki do polerowania opon
pojazdów, woski samochodowe, detergenty do samochodów, środki
do polerowania samochodów, środki zapachowe do samochodów,
wosk karnauba do samochodów, szampony do mycia samochodów,
preparaty czyszczące do samochodów, środki do nadawania połysku
samochodom, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, płyny
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty do mycia
przednich szyb samochodowych, wosk do karoserii samochodów
ze szczeliwem do farb, środki ścierne i polerskie, preparaty ścierne
do użytku w pielęgnacji samochodów, preparaty do dezodoryzacji
i oczyszczania powietrza, dezodoranty do samochodów, samochodowe odświeżacze powietrza, wkłady do odświeżaczy powietrza,
odświeżacze powietrza, odświeżacze powietrza w sprayu, dezodoranty do tapicerki, preparaty do odświeżania powietrza, środki usuwające nieprzyjemny zapach z tkanin, żel do dezodoryzacji powietrza, uniwersalne produkty dezodoryzujące do użytku domowego,
handlowego lub przemysłowego, spraye odświeżające do pomieszczeń, spraye do dezodoryzacji powietrza, środki dezodoryzujące
powietrze, części i akcesoria do pojazdów lądowych, bagażniki
na narty do samochodów, bagażniki na dach samochodu, bagażniki
dla rowerów, bagażniki dachowe, błotniki, dopasowane pokrowce
na kierownice do pojazdów, fotele samochodowe, gałki kierownicy do samochodów, haki holownicze, kierownice do samochodów,
łańcuchy do samochodów, osłony przeciwsłoneczne do przednich
szyb samochodów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, poduszki na siedzenia do pojazdów, podłokietniki do siedzeń samochodowych, pojemniki do bagażników dachowych do pojazdów
lądowych, samochodowe bagażniki dachowe, samochodowe boksy dachowe, ramki do tablic rejestracyjnych, wycieraczki do przednich szyb, organizery do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane
do użytku w samochodach, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów,
kołpaki, pokrowce na siedzenia pojazdów [dopasowane], dopasowane pokrowce na pojazdy, pokrowce na opony, pokrowce na zagłówki
do pojazdów, pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane
lub dopasowane], pokrowce na siedzenia samochodów, pokrowce
na koła zapasowe, siatki bagażowe do pojazdów, dywaniki i maty
samochodowe, wykładzina samochodowa, dywaniki podłogowe
do pojazdów, maty do pojazdów [nieprofilowane], materiał antypoślizgowy do użytku pod dywanikami, maty, maty antypoślizgowe.

(111) 344006
(220) 2021 02 15
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) RYWAL-RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEEDCUT
(540)

(111) 344007
(220) 2021 02 15
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) ZDROWY DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWY DRÓB GRUPA INDYKPOL
(540)

Nr 30/2021
(210) 524663

(591) zielony, szary
(531) 03.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Drób [żywy], Drób do celów hodowlanych, Jaja do wylęgania, zapłodnione, Ptaki hodowlane rozpłodowe, Zwierzęta hodowlane do reprodukcji, Indyki [żywe], Żywe zwierzęta, Pisklęta kurze
nieśne, Pisklęta ogólnoużytkowe, Stada rodzicielskie, Zwierzęta gospodarskie, Drób znoszący jaja, Pisklęta inne niż kurze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej obejmujące: nasienie zwierzęce, żywe
zwierzęta, żywy drób, jaja do wylęgania, zwierzęta hodowlane, pisklęta kurze, stada rodzicielskie, 44 Usługi hodowli drobiu, Wypożyczanie
hodowlanych zwierząt gospodarskich, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Produkcja materiału zarodowego zwierząt, Produkcja
zwierzęca typu przemysłowo-fermowego, Produkcja rolna polegająca
na wytwarzaniu produktów zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym
(naturalnym) z własnej hodowli lub chowu, Odchów indyków.
(111) 344008
(220) 2021 02 15
(210) 524664
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) MAXIGRA LEPSZY SEX TO LEPSZE ŻYCIE
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi.
(111) 344009
(220) 2021 02 15
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) DESA BIŻUTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOW ART HOUSE
(540)

(210) 524675

(210) 524656

(591) biały, niebieski
(531) 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Dysze będące częściami maszyn, Dysze do cięcia płomieniowego, Maszynowe palniki plazmowe, Maszyny do cięcia, Maszyny do cięcia do obróbki metalu, Maszyny do cięcia gazowego,
Maszyny do cięcia metali, Maszyny do cięcia metalu, Maszyny do obróbki metali, Maszyny tnące acetylenowo-tlenowe, Narzędzia gazowe do cięcia metali, Narzędzia do cięcia metalu-gazowe, Obrabiarki
do cięcia, Palniki do cięcia gazowego, Palniki do cięcia laserowego,
Palniki gazowe do cięcia, Palniki stanowiące części urządzeń do cięcia gazowego, Przemysłowe maszyny do cięcia, Urządzenia do cięcia
łukiem elektrycznym, Maszyny do laserowej obróbki metali, Maszyny
do cięcia laserowego, Przemysłowe maszyny do cięcia laserowego,
Maszyny do cięcia laserem.

(591) granatowy, niebieski, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dziełami sztuki, Aukcje internetowe dzieł sztuki, Aukcje telefoniczne dzieł sztuki, Aukcje telewizyjne dzieł sztuki, Wyceny handlowe, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Informacje
handlowe oraz udzielanie porad konsumentom, Wystawy w celach
handlowych i reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw
sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dziełami sztuki, Usługi w zakresie analizy rynku
dotyczące dzieł sztuki, Aukcje i przetargi publiczne, 41 Usługi galerii
sztuki, Wystawy sztuki, Wypożyczenia dzieł sztuki, Usługi kulturalne,
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego na wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby przedstawień sztuki widowiskowej, Usługi galerii sztuki on-line, Usługi edukacji w dziedzinie sztuki
świadczone poprzez kursy korespondencyjne, Usługi edukacyjne
i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, Prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki, Usługi szkół w zakresie
nauczania sztuki, Usługi związane z wystawami sztuki, Usługi wydawnicze.
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(111) 344010
(220) 2021 02 15
(210) 524678
(151) 2021 07 12
(441) 2021 03 22
(732) DESA BIŻUTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLOW ART HOUSE
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dziełami sztuki, Aukcje internetowe dzieł sztuki, Aukcje telefoniczne dzieł sztuki, Aukcje telewizyjne dzieł sztuki, Wyceny handlowe, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Informacje
handlowe oraz udzielanie porad konsumentom, Wystawy w celach
handlowych i reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw
sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dziełami sztuki, Usługi w zakresie analizy rynku
dotyczące dzieł sztuki, Aukcje i przetargi publiczne, 41 Usługi galerii
sztuki, Wystawy sztuki, Wypożyczenia dzieł sztuki, Usługi kulturalne,
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego na wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby przedstawień sztuki widowiskowej, Usługi galerii sztuki on-line, Usługi edukacji w dziedzinie sztuki
świadczone poprzez kursy korespondencyjne, Usługi edukacyjne
i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, Prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki, Usługi szkół w zakresie
nauczania sztuki, Usługi związane z wystawami sztuki, Usługi wydawnicze.

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) 051805
(111) 058952
(111) 058953
(111) 058958
(111) 059069
(111) 059367
(111) 059420
(111) 071235
(111) 073054
(111) 073766A
(111) 074283
(111) 075191
(111) 075376
(111) 075742
(111) 076023
(111) 078295
(111) 080397
(111) 080495
(111) 085697A
(111) 141539
(111) 143685
(111) 159875
(111) 160340
(111) 161663
(111) 161754
(111) 162136
(111) 162420
(111) 162421
(111) 162462
(111) 162901
(111) 162944
(111) 163184

(180) 2032 03 06
(180) 2031 10 06
(180) 2031 10 06
(180) 2031 10 13
(180) 2031 10 06
(180) 2031 10 06
(180) 2032 03 03
(180) 2031 02 08
(180) 2031 05 24
(180) 2031 08 19
(180) 2031 08 13
(180) 2031 10 16
(180) 2031 10 31
(180) 2032 03 18
(180) 2031 10 09
(180) 2032 03 25
(180) 2031 05 09
(180) 2032 03 11
(180) 2031 09 13
(180) 2031 10 10
(180) 2031 12 07
(180) 2031 10 08
(180) 2031 10 18
(180) 2031 10 01
(180) 2031 12 13
(180) 2031 11 23
(180) 2031 09 07
(180) 2031 09 07
(180) 2031 10 03
(180) 2031 09 14
(180) 2031 12 06
(180) 2031 11 23

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 163202 (180) 2031 12 17

(111) 163300
(111) 163412
(111) 163419
(111) 163757
(111) 164295
(111) 164303
(111) 164376
(111) 164609
(111) 164728
(111) 164816
(111) 164936
(111) 165195
(111) 165310
(111) 165311
(111) 166092
(111) 166195
(111) 166691
(111) 166749
(111) 166986
(111) 167863
(111) 169332
(111) 169333
(111) 169334
(111) 169335
(111) 169376
(111) 169377
(111) 170503
(111) 171385
(111) 173023
(111) 173094
(111) 182431
(111) 190482
(111) 243223
(111) 245000
(111) 247684
(111) 248601

(180) 2032 03 25
(180) 2031 12 21
(180) 2031 12 31
(180) 2031 09 27
(180) 2031 11 09
(180) 2032 01 04
(180) 2031 12 12
(180) 2032 04 08
(180) 2031 11 06
(180) 2031 12 31
(180) 2031 11 08
(180) 2032 01 31
(180) 2031 09 27
(180) 2031 09 27
(180) 2032 04 05
(180) 2031 03 06
(180) 2031 10 03
(180) 2032 09 25
(180) 2032 03 15
(180) 2032 01 16
(180) 2032 09 19
(180) 2032 09 19
(180) 2032 09 19
(180) 2032 09 19
(180) 2031 09 14
(180) 2031 09 14
(180) 2031 11 19
(180) 2031 10 08
(180) 2031 08 17
(180) 2032 09 25
(180) 2031 09 25
(180) 2031 10 04
(180) 2030 07 22
(180) 2031 09 13
(180) 2031 10 18
(180) 2031 04 18

(111) 248603 (180) 2031 04 18

(111) 248604 (180) 2031 04 18

(111) 248628 (180) 2031 04 18

(111) 248681 (180) 2031 06 07
(111) 249351 (180) 2031 04 20
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Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: artykuły biurowe,
etykiety, formularze, kalendarze,
kalka, kalkomanie, kartki okolicznościowe, karton, karty, katalogi, klej, koperty, listy, materiały
piśmienne, naklejki adresowe,
notesy, obwoluty, okładki, papeteria, papier, prospekty, przybory
szkolne, publikacje drukowane,
szablony, torby do pakowania, taśmy przylepne.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: wyroby cukiernicze,
cukierki, czekolady, słodycze, wyroby na bazie kakao i czekolady.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: wyroby cukiernicze,
cukierki, czekolady, słodycze, wyroby na bazie kakao i czekolady.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: wyroby cukiernicze,
cukierki, czekolady, słodycze, wyroby na bazie kakao i czekolady.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: wyroby cukiernicze,
cukierki, czekolady, słodycze, wyroby na bazie kakao i czekolady.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 6: słupy metalowe,
konstrukcje linii napowietrznych,
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druty zawarte w tej klasie, kable
zawarte w tej klasie, drzwi metalowe, metalowe ramy drzwi
i ościeżnice okien, metalowe:
ścianki działowe, balustrady,
ogrodzenia, konstrukcje budowlane, kratki wentylacyjne, ograniczniki do drzwi i okien, rolety,
akcesoria metalowe do drzwi
i okien; 7: agregaty prądotwórcze,
generatory prądu, przekładnie
mechaniczne, silniki elektryczne;
9: stacje transformatorowe, rozdzielnice: słupowe, skrzynkowe,
budowlane, złącza energetyczne,
skrzynki złączowe, tablice rozdzielcze, napowietrzna aparatura
łączeniowa, linie kablowe, transformatory, szafy telekomunikacyjne, szafy sterownicze, baterie
kondensatorów,
akumulatory
elektryczne, baterie elektryczne,
kable i przewody elektryczne,
maszty radiotelegraficzne, maszty energetyczne, odgromniki,
piorunochrony, odłączniki, przełączniki, rozłączniki, przekaźniki
elektryczne, materiały i akcesoria
do instalacji elektrycznych i linii
energetycznych zawarte w tej
klasie; 11: urządzenia i instalacje
oświetleniowe; 19: materiały budowlane niemetalowe, drewno,
beton, betonowe elementy budowlane, konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa,
słupy niemetalowe dla linii energetycznych i oświetleniowych,
budynki rozdzielni i stacji transformatorowych, żerdzie i prefabrykaty betonowe dla energetyki,
niemetalowe: okna, drzwi, futryny, ościeżnice, balustrady, schody,
tralki do schodów, deski, drewno
budowlane, listwy niemetalowe,
parkiety, okładziny niemetalowe,
brykiety z drewnianych materiałów odpadowych; 35: prowadzenie sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej artykułami
elektrycznymi,
budowlanymi
i drzewnymi, doradztwo w sprawach zarządzania działalnością
gospodarczą, reklama, pokazy
towarów, usługi marketingowe,
agencje eksportowo-importowe,
prowadzenie ksiąg, zarządzanie
hotelami; 36: zarządzanie i administrowanie majątkiem nieruchomym; 37: budownictwo
przemysłowe, usługi budowlane,
usługi remontowe, instalowanie,
naprawa i konserwacja urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz linii energetycznych, montaż okien i drzwi; 42:
prace badawczo-rozwojowe, pro-

(111) 250164
(111) 250768
(111) 251117
(111) 251118
(111) 251322
(111) 251362
(111) 251431

(180) 2031 05 23
(180) 2031 09 27
(180) 2031 08 30
(180) 2031 08 30
(180) 2031 08 24
(180) 2031 07 26
(180) 2031 07 21

Nr 30/2021
jektowanie urządzeń i instalacji
energetycznych oraz wyrobów
z zakresu stolarki budowlanej,
wzornictwo przemysłowe, projektowanie wnętrz, projektowanie oprogramowania komputerowego; 43: usługi gastronomiczne,
hotele, wynajem sal; 45: monitoring systemów bezpieczeństwa,
agencje ochrony mienia.
Prawo przedłużono w 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: 21: przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie
i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
pędzli malarskich), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne
nie ujęte w innych klasach, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym i kuchni, w tym:
kuchenne
pojemniki,
słoiki
na produkty spożywcze, w tym
słoiki na herbatniki, pudełka
do przechowywania produktów
spożywczych, w tym pudełka
na herbatę, kanapki, słodycze, pudełka szklane, pojemniki szklane,
pokrywki szklane, flaszki do oliwy
i winegrety, butelki, grille nieelektryczne, narzędzia do grilla,
igły do grilla, termosy, termosy
na jedzenie, czajniki ze stali nierdzewnej, szybkowary nieelektryczne, nieelektryczne ekspresy
do kawy, nieelektryczne urządzenia do prażenia kawy, dzbanki
do kawy nieelektryczne, filtry
do kawy, młynki do kawy ręczne,
czajniczki do herbaty, przybory kuchenne takie jak naczynia,
garnki, rondle, szklane pokrywki,
pokrywki do garnków, przykrywki na naczynia, dzbanki, patelnie,
patelnie ze specjalnymi powłokami, formy do pieczenia, w tym
nieelektryczne formy do pieczenia gofrów, brytfanny, naczynia
do głębokiego smażenia, metalowe szpikulce kuchenne, naczynia
do smażenia naleśników, serwisy
stołowe, szkło stołowe, zestawy
serwisowe, talerze, dwojaki, tace
i miski, miseczki, miski szklane,
misy, w tym misy na sałatę, szklane wazy, wazy na zupę, kryształy, patery, spodki i ich zestawy,
szklanki, filiżanki, kubki, kieliszki,
porcelanowe nakrycia stołowe,
kufle na piwo, kubeczki na jajka,
naczynia porcelanowe oraz porcelana ozdabiana, przykrywane
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naczynia na sery, ceramiczne lub
gliniane garnki, naczynia, wyroby
gliniane, serwis do kawy, czajniki
do herbaty, naczynia do mikrofalówek, naczynia do urządzeń
chłodniczych i mrożących, przybory kuchenne i pozostałe pomoce do kuchni, takie jak otwieracze
butelek, otwieracze do butelek,
otwieracze do wina, termometry
do wina, foremki, maselniczki,
trzepaczki do ubijania, łyżki wazowe, trzepaczki do piany, łyżki
do polewania tłuszczem, czerpaki
i chochle do użytku w kuchni, cedzaki, sitka, nalewaki, lejki, ruszty
składane, talerze do gotowania
na parze, podkładki do gotowania na parze, tarki, wałki i foremki do ciasta, wycinarki do ciasta,
przyrządy do ozdabiania, łopatki
do serwowania, cukiernice, naczynia do śmietany, dozowniki,
zasobniki kuchenne, solniczki,
pieprzniczki, cukiernice, naczynia na korzenie i ich zestawy,
ręczne młynki, ręczne młynki
do korzeni, młynki do przypraw,
w tym pieprzu i soli, pojemniki
do przypraw, wykałaczki, szpilki,
koszyki na chleb, stojaki do serwetek, pierścienie do serwetek,
pierścienie do świec, świeczniki,
podpórki i uchwyty do układania
i rozmieszczania kwiatów, stojaki na noże, obrotnice, ubijaki
do ziemniaków, prasy do czosnku, wyciskacze do owoców, dozowniki z tworzyw sztucznych,
wieszaki przyborów kuchennych, deski do krojenia z tworzyw sztucznych, drewniane,
szklane, dzbanki z tłokiem i bez
tłoka ze szkła, metalu i tworzyw
sztucznych i ich kombinacji, garnuszki, sitka odsączające, nalewaki płynów, zamknięcia do wina
i szampana, naczynia schładzające, krążki na szyjki butelek,
zamknięcia i pompy próżniowe,
naczynia do mieszania koktajli
(shakery), mieszadła, sitka ze spiralą, tace i podkładki do gorących
naczyń, ścierki do kurzu, ścierki
do czyszczenia, podkładki za wyjątkiem papierowych, przeznaczone do nakrywania, przybory
do czyszczenia, rękawice do prac
domowych, podkładki do mydła
metalowe, płyty, deski i podstawki kuchenne, narzędzia i naczynia
kuchenne ze stali nierdzewnej
i jej połączenia z innymi materiałami, wyroby stołowe ze stali nierdzewnej i jej połączenia z innymi
materiałami, kosze na papier, kosze na bieliznę, kosze na śmieci,

(111) 251674
(111) 251687
(111) 251795
(111) 251819
(111) 251832
(111) 251834
(111) 251926
(111) 251927
(111) 251994
(111) 252115
(111) 252120
(111) 252233
(111) 252396
(111) 252591
(111) 252594
(111) 252995
(111) 253131
(111) 253173
(111) 253251
(111) 253547
(111) 253548
(111) 253553
(111) 253556
(111) 253581
(111) 253649
(111) 253650
(111) 253905
(111) 253906
(111) 253907
(111) 253908
(111) 253909
(111) 254061
(111) 254062
(111) 254415
(111) 254418
(111) 254551
(111) 254563
(111) 254933
(111) 255122
(111) 255123
(111) 255263
(111) 255361
(111) 255433
(111) 255435
(111) 255436
(111) 255631
(111) 255900
(111) 255905
(111) 255906
(111) 255907
(111) 255908
(111) 256326
(111) 256327
(111) 256353
(111) 256356
(111) 256358
(111) 256552
(111) 256553

(180) 2031 10 05
(180) 2031 10 19
(180) 2031 10 03
(180) 2031 11 03
(180) 2031 11 03
(180) 2031 11 03
(180) 2031 04 28
(180) 2031 05 02
(180) 2031 09 28
(180) 2031 09 14
(180) 2031 09 21
(180) 2031 07 22
(180) 2031 10 19
(180) 2031 09 27
(180) 2031 10 18
(180) 2031 10 20
(180) 2031 12 05
(180) 2031 09 12
(180) 2031 09 23
(180) 2031 10 03
(180) 2031 10 03
(180) 2031 10 07
(180) 2031 10 14
(180) 2031 09 28
(180) 2031 12 15
(180) 2031 12 15
(180) 2031 11 22
(180) 2031 11 22
(180) 2031 11 22
(180) 2031 11 22
(180) 2031 11 22
(180) 2031 10 31
(180) 2031 10 31
(180) 2031 11 23
(180) 2031 12 15
(180) 2031 09 19
(180) 2031 10 18
(180) 2031 11 02
(180) 2031 10 07
(180) 2031 10 07
(180) 2032 01 30
(180) 2032 03 12
(180) 2031 09 27
(180) 2031 10 06
(180) 2031 10 07
(180) 2031 10 26
(180) 2031 10 07
(180) 2031 10 20
(180) 2031 10 20
(180) 2031 10 20
(180) 2031 10 20
(180) 2031 06 21
(180) 2031 06 21
(180) 2031 09 30
(180) 2031 09 30
(180) 2031 09 30
(180) 2031 11 25
(180) 2031 11 25
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doniczki, w tym doniczki do kwiatów, doniczki do kwiatów z podstawkami, osłony na doniczki wazony, flakony, osłony na doniczki,
żardiniery, figurki z porcelany,
terakoty lub szkła, artykuły upominkowe ze szkła lub kombinacji
szkła i tworzywa sztucznego lub
innych materiałów.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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(111) 257090
(111) 257091
(111) 257092
(111) 257093
(111) 257094
(111) 257288
(111) 257364
(111) 257595
(111) 257596
(111) 257787
(111) 258308
(111) 258544
(111) 258742
(111) 258743
(111) 258744
(111) 259118
(111) 259121
(111) 259570
(111) 260057
(111) 260237
(111) 260501
(111) 261256
(111) 261890
(111) 262423
(111) 264202
(111) 264818
(111) 266045
(111) 269725
(111) 270134
(111) 279715
(111) 320525
(111) 320903
(111) 320904

(180) 2032 03 20
(180) 2032 03 20
(180) 2032 03 20
(180) 2032 03 20
(180) 2032 03 20
(180) 2032 02 09
(180) 2031 10 14
(180) 2032 03 23
(180) 2032 03 23
(180) 2032 01 30
(180) 2031 08 26
(180) 2032 01 23
(180) 2031 03 16
(180) 2031 03 16
(180) 2031 03 16
(180) 2032 02 09
(180) 2032 02 09
(180) 2032 03 12
(180) 2032 09 19
(180) 2032 09 11
(180) 2031 10 07
(180) 2031 12 07
(180) 2031 11 07
(180) 2032 09 26
(180) 2031 11 21
(180) 2031 10 28
(180) 2030 11 18
(180) 2031 11 23
(180) 2031 10 03
(180) 2031 12 19
(180) 2032 09 25
(180) 2031 12 29
(180) 2031 12 28

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

(210) 512555
(210) 514059
(210) 514988
(210) 518614
(210) 519447
(210) 505726
(210) 525688
(210) 526509
(210) 526728
(210) 527695
(210) 526862
(210) 526869
(210) 526870
(210) 526874
(210) 526875
(210) 526878
(210) 526879

(210) 512897
(210) 512996
(210) 513730
(210) 518893
(210) 519884
(210) 522807
(210) 524543
(210) 528282
(210) 528283

(210) 485842
(210) 486600
(210) 487782
(210) 487852
(210) 487922
(210) 489125
(210) 489685
(210) 490043

U
U
U
U
U
U
U
U
U

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.
ZT2/2020
ZT27/2020

(210) 507175
(210) 507734

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

25/2018
28/2018
32/2018
14/2019
39/2018
38/2018
42/2018
50/2018

(210) 490045
(210) 490602
(210) 491111
(210) 492168
(210) 494153
(210) 494937
(210) 498006
(210) 501296

42/2018
45/2018
09/2019
51/2018
06/2019
17/2019
21/2019
38/2019

UNIEWAŻNIENIE PRAWA

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP

(210) 506144
(210) 506148

(210) 526880
(210) 526881
(210) 526884
(210) 526885
(210) 526887
(210) 526891
(210) 526892
(210) 526894
(210) 526895
(210) 526896
(210) 526897
(210) 526898
(210) 526900
(210) 527502
(210) 527830
(210) 528139

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.

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.
U
13/2006
U
03/2011
ZT07/2018
U
U
U
U

ZT27/2020
ZT28/2020
ZT32/2020
ZT44/2020
ZT46/2020
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

DECYZJE STWIERDZAJĄCE
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB
UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
URZĘDU PATENTOWEGO RP

(210) 517491
(210) 308215
(210) 469898
(210) 376828
(210) 478721
(210) 498382
(210) 507450
(210) 510785
(210) 511707
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ZT5/2020
U

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 307516

Prawo unieważniono w całości.
WYGAŚNIĘCIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 195869 (141) 2012 09 01

Prawo wygasło w całości.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
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Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 049734 A. Wykreślono: UCB PHARMA, S.A., BRUKSELA,
Belgia; Wpisano: UCB BIOPHARMA SRL, Bruksela, Belgia.
(111) 050170 A. Wykreślono: ALCATEL LUCENT, Boulogne-Billancourt, Francja; Wpisano: ALCATEL LUCENT, Nozay, Francja.
(111) 058958 A. Wykreślono: Centen AG LLC, Indianapolis,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: The Dow Chemical Company, Midland, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 068051 A. Wykreślono: METAPLAN-THOMAS SCHNELLE
GESELLSCHAFT FÜR PLANUNG UND ORGANISATION MBH, QUICKBORN, Niemcy; Wpisano: Metaplan Gesellschaft für Planung und
Organisation mbH, Quickborn, Niemcy.
(111) 083397 A. Wykreślono: GMTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Źlinice,
146896919; Wpisano: GMTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Źlinice, Polska 146893358.
(111) 095170 A. Wykreślono: ALCOA INC., PITTSBURGH, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Alcoa USA Corp., Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 098365 A. Wykreślono: ALCOA INC., PITTSBURGH, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Alcoa USA Corp., Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 106044 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 106081 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 106934 A. Wykreślono: UNILEVER N.V. ;, ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 107315 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 109358 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 110550 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 112096 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
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(111) 117011 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 117012 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 117562 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 118098 A. Wykreślono: BEROL CORPORATION, Atlanta,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: SANFORD, L.P., Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 118506 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 120014 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 120016 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 120621 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 120999 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 121352 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 121852 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 116856 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 122038 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 116977 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 122867 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
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(111) 129853 A. Wykreślono: COVALENCE SPECIALTY ADHESIVES LLC, FRANKLIN, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Seal
for Life Industries US, LLC, New York, Stany Zjednoczone Ameryki.

WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 137042 A. Wykreślono: GLOBAL BEVERAGE INDUSTRIES
PTE. LTD, Singapur, Singapur; Wpisano: UNITED FINANCIAL TECHNOLOGIES, Moskwa, Rosja.

(111) 152384 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 144265 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 144888 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 145065 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 145125 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 146776 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 148468 A. Wykreślono: TARKETT SOMMER AB, RONNEBY, Szwecja; Wpisano: TARKETT AKTIEBOLAG, Ronneby, Szwecja.
(111) 150194 A. Wykreślono: TARKETT SOMMER AB, RONNEBY, Szwecja; Wpisano: TARKETT AKTIEBOLAG, Ronneby, Szwecja.
(111) 150269 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 150964 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 151437 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 151996 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 152023 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 152385 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 152464 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 152472 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 152532 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 152883 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 152929 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 153786 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 153787 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 154085 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 154678 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 155016 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 152259 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.

(111) 155236 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.

(111) 152383 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-

(111) 156172 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
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WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 157075 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 161275 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 157146 A. Wykreślono: PELARGOS Spółka z o.o., Warszawa, Polska 012341915; Wpisano: FAMILY SERVICE DEVELOPPEMENTS Société par actions simplifiée, Colombes, Francja.
(111) 158177 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 158187 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 159032 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 159162 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 159317 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 159711 A. Wykreślono: „Wojas Trade” Spółka z o.o.,
Nowy Targ, Polska 490577910; Wpisano: WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA,
Nowy Targ, Polska 120415969.
(111) 159822 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 159964 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 159965 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 159966 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 161436 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 161715 A. Wykreślono: Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Plano,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 162712 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 163214 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 163322 A. Wykreślono: FILEMAKER, INC., SANTA CLARA,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Claris International Inc.,
Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 163574 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 164055 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 164056 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 164291 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 164394 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 164395 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 164396 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.

(111) 160033 A. Wykreślono: Herbapol-Lublin Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International
AG, Zurych, Szwajcaria.

(111) 164397 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.

(111) 161013 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-

(111) 164398 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.

KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 164726 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 166480 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 164750 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 166496 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 164795 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 166749 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 165092 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.

(111) 167012 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 165181 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 167234 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 165366 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 167381 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 165394 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 167382 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 165579 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 167408 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 165611 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 167430 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 165618 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 167431 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 165955 A. Wykreślono: MEGACHEMIE RESEARCH &
TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 120096323;
Wpisano: FREE MIND S.C. Maciej Jasielski, Tomasz Jamka, Włosań,
Polska.

(111) 167570 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 166392 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 167571 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 166400 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-

(111) 167890 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
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(111) 168768 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 169583 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 168778 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 169585 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 168779 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 169586 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 168780 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 169649 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 169332 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 169333 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 169334 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 169335 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 169390 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 169393 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 169394 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 169491 A. Wykreślono: „Over Europe” Spółka z o.o.,
Klembów, Polska 016383419; Wpisano: E.J.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klembów, Polska 369041480.
(111) 169560 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 170221 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 170852 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 177705 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 177706 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 177806 A. Wykreślono: SANECHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368555477;
Wpisano: SANECHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386678190.
(111) 178066 A. Wykreślono: „PELARGOS” Spółka z o.o., Warszawa, Polska 012341915; Wpisano: FAMILY SERVICE DEVELOPPEMENTS Société par actions simplifiée, Colombes, Francja.
(111) 178106 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 178107 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 179159 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 180421 A. Wykreślono: LIBRA POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, Polska 017460040; Wpisano: JGB BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 385878922.
(111) 180681 A. Wykreślono: „ROMEXIM” SPÓŁKA JAWNA R.
BEDNAREK, I. LUKIYANOVA, Babice Nowe, Polska 010524310; Wpisano: ROMEXIM SPÓŁKA JAWNA R. BEDNAREK, I. ŁUKJANOWA, Babice Nowe, Polska 010524310.
(111) 180776 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
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(111) 180924 A. Wykreślono: „PELARGOS” Spółka z o.o., Warszawa, Polska 012341915; Wpisano: FAMILY SERVICE DEVELOPPEMENTS Société par actions simplifiée, Colombes, Francja.

WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 181024 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 185957 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 183187 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.

(111) 186613 A. Wykreślono: HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HOLDINGS CO., LTD., Seul, Korea Południowa.

(111) 184423 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 186720 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 185279 A. Wykreślono: „OVER EUROPE” Sp. z o.o., Klembów, Polska 015448980; Wpisano: E.J.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klembów, Polska 369041480.

(111) 186795 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 185306 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 185390 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 185391 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 186896 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 187044 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 185435 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 187480 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 185567 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 187726 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 185595 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 188081 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 185678 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 188257 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 185680 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 188552 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 185721 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 188798 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 185777 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-

(111) 189008 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
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WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 190181 A. Wykreślono: „ALEXIS II” E i M Łukasik Spółka
Jawna, Warszawa, Polska 016256081; Wpisano: CARERO společnost
s ručením omezeným, Písek, Czechy.

(111) 201224 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 190702 A. Wykreślono: „PELARGOS” Spółka z o.o., Warszawa, Polska 012341915; Wpisano: FAMILY SERVICE DEVELOPPEMENTS Société par actions simplifiée, Colombes, Francja.
(111) 190887 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 191272 A. Wykreślono: STOWARZYSZENIE REAKTYWACJA TRADYCJI SPORTOWYCH WIDZEW ŁÓDŹ, Łódź, Polska
361919120; Wpisano: WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 367362486.
(111) 191848 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 191871 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 192247 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 193764 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 193765 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 194635 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 195021 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 195454 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 195521 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 196331 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 196332 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 196375 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 197244 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-

(111) 201666 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 201673 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 201740 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 204418 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria Pierwsza, Polska; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.
(111) 204419 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria Pierwsza, Polska; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.
(111) 204420 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria Pierwsza, Polska; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.
(111) 204421 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria Pierwsza, Polska; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.
(111) 204422 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria Pierwsza, Polska; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.
(111) 204423 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria Pierwsza, Polska; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska 243147516.
(111) 204424 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Aleksandria
Pierwsza, Polska; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ MOCZARSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska 243147516.
(111) 204425 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Aleksandria
Pierwsza, Polska; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ MOCZARSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska 243147516.
(111) 207437 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 208194 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 212104 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 212779 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
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WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 213066 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 213405 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 214005 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 214039 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 214200 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 214534 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 214536 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 214538 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 214539 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 214540 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 214541 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 214542 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 214543 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 214544 A. Wykreślono: WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk, Polska 630517296; Wpisano: DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sochaczew, Polska
387652582.
(111) 219705 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 219783 A. Wykreślono: BDSKLEP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141162822; Wpi-
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sano: GLOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, Polska 361623282.
(111) 220264 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 220645 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 221553 A. Wykreślono: EUROVILLA NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141554249 ; Wpisano: EV PARTNERSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386427334.
(111) 224509 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 224510 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 227580 A. Wykreślono: „PELARGOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012341915;
Wpisano: FAMILY SERVICE DEVELOPPEMENTS Société par actions
simplifiée, Colombes, Francja.
(111) 228220 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 232813 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 235796 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria Pierwsza, Polska; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.
(111) 235797 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria Pierwsza, Polska; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.
(111) 235863 A. Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667; AKWAWIT-BRASCO SPÓŁKA AKCYJNA, LESZNO, Polska; GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517;
Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517; AKWAWIT-BRASCO
SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 001100873; ANIMEX FOODS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146805667.
(111) 236663 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517 ; Wpisano: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice,
Polska 122948517.
(111) 239357 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 240836 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 241392 A. Wykreślono: ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 830406739; Wpisano:
PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 241393 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) 243360 A. Wykreślono: POLGER LESZEK KOT I SPÓŁKA
SPÓŁKA JAWNA, Tarnowskie Góry, Polska; Wpisano: POLGER LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Tarnowskie Góry, Polska 276647957.
(111) 244593 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 244594 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 244595 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 244596 A. Wykreślono: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857; Wpisano: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 245068 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
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(111) 251891 A. Wykreślono: MAREK SZCZEPAŃSKI, MAGDALENA PODGÓRNA BRENNABOR POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, Polska 022359178; Wpisano: HORST SUDBRAK, Bad Salzuflen,
Niemcy.
(111) 251891 A. Wykreślono: HORST SUDBRAK, Bad Salzuflen,
Niemcy; Wpisano: HERMANN HARTJE KG, Hoya, Niemcy.
(111) 253116 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 253117 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 253299 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 254187 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 254636 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 256385 A. Wykreślono: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627;
Wpisano: SEQUOIA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015.

(111) 245200 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 258174 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 245619 A. Wykreślono: HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS
LTD., DUBAI, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Wpisano: Himalaya
Global Holdings, Ltd., Grand Cayman, Kajmany.

(111) 258686 A. Wykreślono: USARKIEWICZ ZENON DOMOS,
Skórcz, Polska 008303562; Wpisano: DOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórcz, Polska 381843677.

(111) 246581 A. Wykreślono: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627;
Wpisano: SEQUOIA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015.

(111) 259929 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 248676 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 249975 A. Wykreślono: MIOTK ZYGMUNT MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, Modrzejewo, Polska
770726054; Wpisano: MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH SPÓŁKA CYWILNA ZYGMUNT MIOTK STEFAN MIOTK, Modrzejewo, Polska 365908780.
(111) 250095 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 250323 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 250836 A. Wykreślono: Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Plano,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 251521 A. Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023.

(111) 259989 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 260057 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 260094 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 260173 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 260649 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NA-
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TURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 274810 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 261244 A. Wykreślono: PELARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012341915;
Wpisano: FAMILY SERVICE DEVELOPPEMENTS Société par actions
simplifiée, Colombes, Francja.

(111) 275257 A. Wykreślono: HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, Korea Południowa; Wpisano: HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HOLDINGS CO., LTD., Seul, Korea Południowa.

(111) 261635 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Aleksandria I,
Polska 243147516; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ MOCZARSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska 243147516.

(111) 276754 A. Wykreślono: FABRYKA AROMATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wołomin, Polska
146573926; Wpisano: JGB BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 385878922.

(111) 261636 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Aleksandria I,
Polska 243147516; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ MOCZARSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska 243147516.

(111) 277962 A. Wykreślono: CHORNICKI DARIUSZ F.H.U. EPAKA, Łuków, Polska 060498430; Wpisano: EPAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łuków,
Polska 369332957.

(111) 263011 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.

(111) 278408 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria I, Polska 243147516; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.

(111) 263864 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 265066 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 265075 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 267001 A. Wykreślono: GMTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Źlinice,
146896919; Wpisano: GMTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Źlinice, Polska 146893358.
(111) 267002 A. Wykreślono: GMTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Źlinice,
146896919; Wpisano: GMTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Źlinice, Polska 146893358.
(111) 267270 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 268830 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 268842 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 272017 A. Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 141972930.
(111) 272145 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 272774 A. Wykreślono: PELARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012341915;
Wpisano: FAMILY SERVICE DEVELOPPEMENTS Société par actions
simplifiée, Colombes, Francja.
(111) 274226 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.

(111) 278409 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria I, Polska 243147516; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.
(111) 278410 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria I, Polska 243147516; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.
(111) 278411 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria I, Polska 243147516; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.
(111) 278412 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria I, Polska 243147516; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.
(111) 278585 A. Wykreślono: OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klembów, Polska 015448980;
Wpisano: E.J.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Klembów, Polska 369041480.
(111) 278738 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria I, Polska 243147516; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.
(111) 283493 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 284153 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 284503 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
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(111) 284546 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 284864 A. Wykreślono: SANECHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368555477;
Wpisano: SANECHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386678190.
(111) 285317 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 286196 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 286682 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 288248 A. Wykreślono: BDSKLEP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141162822; Wpisano: GLOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, Polska 361623282.
(111) 288258 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria I, Polska 243147516; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.
(111) 288259 A. Wykreślono: ALEKSANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Aleksandria I, Polska 243147516; Wpisano: ALEKSANDRIA DARIUSZ
MOCZARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleksandria I, Polska
243147516.
(111) 288611 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 288617 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 288898 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 289001 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 289072 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 289289 A. Wykreślono: BDSKLEP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141162822; Wpi-
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sano: GLOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, Polska 361623282.
(111) 289290 A. Wykreślono: BDSKLEP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141162822; Wpisano: GLOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, Polska 361623282.
(111) 289291 A. Wykreślono: BDSKLEP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141162822; Wpisano: GLOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, Polska 361623282.
(111) 289433 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 289433 D. Wpisano: „Postanowieniem z dnia 7 maja
2021 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: KR.VII.Ns-Rej.
Za 2784/21/026) dokonał wpisu do Rejestru Zastawów pod pozycją 2679534 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.289433 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie”.
(111) 289556 A. Wykreślono: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA,
Radzymin, Polska 010842719; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380.
(111) 292760 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 293260 A. Wykreślono: Unilever. N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 293481 D. Wpisano: „W dniu 31 marca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 18488/20/757) dokonano zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2625295 z numerem kolejnym wpisu
2 zastawu rejestrowego na prawie ochronnym udzielonym na znak
towarowy R.293481 poprzez wykreślenie zastawnika: MBANK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie oraz wpisanie zastawnika: ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING BANK
ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie”.
(111) 295281 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 295622 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 296414 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 297324 A. Wykreślono: AGNIESZKA SENDERSKA-SZTAND, WILD BUNCH, Podkowa Leśna, Polska 147063707; Wpisano: TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pu-
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chały, Polska 015585799; AGNIESZKA SENDERSKA-SZTAND, WILD
BUNCH, Podkowa Leśna, Polska 147063707.

sano: SHUNAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jabłonowo, Polska 384854693.

(111) 297831 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 312426 A. Wykreślono: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 011072360; Wpisano: MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015314853.

(111) 298560 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.

(111) 312703 A. Wykreślono: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 011072360; Wpisano: MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015314853.

(111) 298666 A. Wykreślono: RUSZKOWSKA-PILAS JUSTYNA
JUSPOL, Zielątkowo, Polska 363325130; Wpisano: POLFLUID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielątkowo, Polska
368619102.
(111) 299039 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 300213 A. Wykreślono: TADEUSZ BAJSON, Warszawa,
Polska; Wpisano: PERFECT HURT WOJCIECH KOZŁOWSKI, Tłuczań,
Polska 852547954.
(111) 300851 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 300935 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 300936 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 300937 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 301095 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 301210 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 301728 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 314140 A. Wykreślono: SANECHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368555477;
Wpisano: SANECHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386678190.
(111) 315234 A. Wykreślono: MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 634526323; Wpisano: 3BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 366702371.
(111) 315804 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 320062 A. Wykreślono: POLSKA FARMA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Byków, Polska
022194978; Wpisano: TIMANTTI Karolina Potoczna, Byków, Polska
383405326.
(111) 320220 A. Wykreślono: POLSKA FARMA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Byków, Polska
022194978; Wpisano: TIMANTTI Karolina Potoczna, Byków, Polska
383405326.
(111) 320221 A. Wykreślono: POLSKA FARMA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Byków, Polska
022194978; Wpisano: TIMANTTI Karolina Potoczna, Byków, Polska
383405326.
(111) 320223 A. Wykreślono: POLSKA FARMA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Byków, Polska
022194978; Wpisano: TIMANTTI Karolina Potoczna, Byków, Polska
383405326.
(111) 325060 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 327177 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 328775 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 305118 A. Wykreślono: BDSKLEP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141162822; Wpisano: GLOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, Polska 361623282.

(111) 328798 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 306845 A. Wykreślono: DA RUN FA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno, Polska 241931045; Wpi-

(111) 329194 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
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WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(111) 329463 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

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) 329766 A. Wykreślono: HELM AG, HAMBURG, Niemcy;
Wpisano: CAC Chemical GmbH, Hamburg, Niemcy.
(111) 330470 A. Wykreślono: HELM AG, HAMBURG, Niemcy;
Wpisano: CAC Chemical GmbH, Hamburg, Niemcy.
(111) 330471 A. Wykreślono: HELM AG, HAMBURG, Niemcy;
Wpisano: CAC Chemical GmbH, Hamburg, Niemcy.
(111) 330472 A. Wykreślono: HELM AG, HAMBURG, Niemcy;
Wpisano: CAC Chemical GmbH, Hamburg, Niemcy.
(111) 330473 A. Wykreślono: HELM AG, HAMBURG, Niemcy;
Wpisano: CAC Chemical GmbH, Hamburg, Niemcy.
(111) 330865 A. Wykreślono: INTMAT STRUCTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 365313437; Wpisano: ETISOFT SMART SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska.
(111) 331457 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 332489 A. Wykreślono: INT4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
302107804; Wpisano: INT4 AG, Zug, Szwajcaria.
(111) 332490 A. Wykreślono: INT4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
302107804; Wpisano: INT4 AG, Zug, Szwajcaria.
(111) 332838 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 334042 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 334720 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 334722 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 335501 A. Wykreślono: INT4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
302107804; Wpisano: INT4 AG, Zug, Szwajcaria.

(111) 371951
(540) COLGRAVE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 19
(732) COLAS, 1 rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 Paris (FR)
(151) 2020 08 26
(441) 2020 10 05
(581) 2020 09 17
(111) 899684
(540) Adolphe Sax
(511) 15
(732) HENRI SELMER PARIS, 59 rue Marcadet, F-75018 PARIS (FR)
(151) 2019 10 30
(441) 2020 01 20
(581) 2020 01 02
(111) 1432422
(540) AURUS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 37, 42
(732) Federal State Unitary Enterprise „Central Scientific Research
Automobile and Automotive Engines Institute”,
Avtomotornaya St., 2, RU-125438 Moscow (RU)
(151) 2018 08 31
(441) 2018 11 19
(581) 2018 11 01
(111) 1480953
(540) Supreme IBF
(531) CFE: 27.05.10
(511) 9, 18, 25, 35
(732) Chapter 4 Corp., 62 King Street, New York NY 10014 (US)
(151) 2019 07 31
(441) 2019 09 02
(581) 2019 08 15
(111) 1481039
(540) BABOOS Shoes
(531) CFE: 01.03.02, 27.05.08
(511) 25, 35
(732) AEK AYAKKABI ÇANTA VE DERİ ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
İkitelli Osb Mahallesi, Aymakoop Sanayi Sitesi, B7 Blok,
Sokak: 7b/81 Başakşehir-İstanbul (TR)
(151) 2019 09 27
(441) 2020 03 09
(581) 2020 02 20
(111) 1503997
(540) PRIMAL
(732) Primal Pet Foods, Inc.,
535 Watt Drive, Suite B, Fairfield CA 94534 (US)
(151) 2019 07 11
(441) 2021 02 01

(511) 31, 41
(581) 2021 01 14

(111) 1507546
(540) DALKIA ANALYTICS
(511) 9, 35, 38, 42
(732) DALKIA, 37 avenue du Mal de Lattre de Tassigny,
F-59350 Saint-André-Lez-Lille (FR)
(151) 2019 05 13
(441) 2020 01 20
(581) 2020 01 02
(111) 1519745
(540) VITEX
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 35, 44
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo „Vitex”,
kom. 102, d. 2, ul. Smirnova, 220089 Minsk (BY)
(151) 2020 03 20
(441) 2020 05 18
(581) 2020 04 30
(111) 1543809
(540) MaDC-A
(531) CFE: 24.15.02, 27.05.09
(511) 6, 9
(732) HITACHI METALS, LTD.,
-70, Konan 1-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8224 (JP)
(151) 2020 04 27
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1543824
(540) MaDC-F
(531) CFE: 24.15.02, 27.05.09
(511) 1, 9
(732) HITACHI METALS, LTD., 2-70,
Konan 1-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8224 (JP)
(151) 2020 04 27
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
(111) 1551914
(540) MK Master Kitchen
(531) CFE: 27.05.22

(511) 7, 11
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(732) Midea Group Co., Ltd.,
B26-28F, Midea Headquarter Building,
No. 6 Midea Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong (CN)
(151) 2020 12 17
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1565121
(540) REBORN
(511) 16, 17, 35, 39, 40, 42
(732) ExcelRise, 30 rue de Lubeck, F-75016 Paris (FR)
(151) 2020 10 09
(441) 2021 01 04
(581) 2020 12 17
(111) 1569096
(540) PRENTIVA
(732) Richter Gedeon Nyrt.,
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2020 11 24
(441) 2021 01 25

(511) 5

(581) 2021 01 07

(111) 1570054
(540) WEST NUTRITION
(531) CFE: 25.07.01, 27.05.10
(511) 5, 32
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
‘‘SportPerspektiva”,
ul. Leninskaya 12, Nesvizh, 222603 Minskaya obl. (BY)
(151) 2020 09 14
(441) 2021 01 25
(581) 2021 01 07
(111) 1570267
(540) FAIRO POWERED BY RAIFFEISEN BANK
(531) CFE: 27.05.01
(511) 36, 42
(732) Raiffeisen Bank International AG,
Am Stadtpark 9, A-1030 Wien (AT)
(151) 2020 07 08
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570341
(540) F Fairo Powered by Raiffeisen Bank
(531) CFE: 03.03.01, 20.05.05,
24.13.25, 26.04.18, 29.01.13
(511) 36, 42
(732) Raiffeisen Bank International AG,
Am Stadtpark 9, A-1030 Wien (AT)
(151) 2020 07 08
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570356
(540) BSDMY
(531) CFE: 26.07.25, 26.13.25, 27.01.01, 27.05.11
(511) 31
(732) Shandong Meishida Agriculture and Animal Husbandry
Technology Co., Ltd.,
No. 77 Yinhe Road, Jibei Street, Jiyang District, Jinan,
250101 Shandong (CN)
(151) 2020 10 14
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570366
(540) FIATA
(531) CFE: 01.05.01, 24.15.01, 27.01.12, 27.05.24
(511) 16, 39
(732) FIATA, Fédération Internationale des Associations de
Transitaires et Assimilés,
Schaffhauserstrasse 104, CH-8152 Glattbrugg (CH)
(151) 2020 09 30
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570374
(540) TURBO ROOT
(511) 1
(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.
Unipersonal Alcalá, 498, planta 2, E-28027 Madrid (ES)
(151) 2020 07 02
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570398
(540) tidbit
(511) 30
(732) SUBSIDIARY COMPANY „CONFECTIONERY CORPORATION
„ROSHEN”,
prospect Nauky, bud. 1, korpus 1m. Kyiv 03039 (UA)
(151) 2020 10 09
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570445
(540) RFS
(531) CFE: 01.01.02, 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01
(511) 7
(732) Xingyu Electron (Ningbo) Co., Ltd.,
West end of Hengfeng road, Fangqiao Industry Zone,
Jiangkou Subdistrict, Fenghua District, Ningbo, Zhejiang (CN)
(151) 2020 08 14
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570449
(540) VASTBASE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) Beijing Vastdata Technology Co., Ltd.,
Room 01, 6 / F, SEAT B, Keda Tiangong Building, NO.30,
Xueyuan Road, Haidian District, 100000 Beijing (CN)
(151) 2020 12 08
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
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(111) 1570495
(540) JINGDA
(531) CFE: 27.05.17, 28.03.00
(511) 7
(732) WEIFANG JINGDA PLASTIC MACHINERY CO., LTD.,
Zhuliu Industrial Area, Changle county,
250101 Shandong Province (CN)
(151) 2020 06 30
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570515
(540) GEYA
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) ZHEJIANG GEYA ELECTRICAL CO., LTD.,
Wenzhou Bridge Industrial Zone, Beibaixiang Town,
Yueqing City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 08 19
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570524
(540) INZU
(511) 35, 36, 42
(732) INVERSIONES ZUBIATZU, S.A.,
Pol. Industrial Albitxuri 20, E-20870 Elgoibar, Gipuzkoa (ES)
(151) 2020 07 31
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570527
(540) KaRya AGRO
(531) CFE: 05.03.15, 27.05.10, 29.01.13
(511) 30, 31
(732) KARYA İNŞAAT TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
İNÖNÜ MAHALLESİ ZEKİ ÖZTAŞ CADDESİ NO: 44 AYRANCILAR
TORBALI İZMİR (TR)
(151) 2020 09 09
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570642
(540) HealthPlate
(531) CFE: 02.09.01, 26.01.04, 27.05.01
(732) SIBILKOV YURIY,
vul. Heroiv Maidanu, 3, kv. 3m. Lviv 79012 (UA)
(151) 2020 10 15
(441) 2021 02 01

(511) 9, 42, 44
(581) 2021 01 14

(111) 1570667
(531) CFE: 26.01.03, 26.04.09, 26.07.05, 28.03.00, 29.01.14
(511) 7
(732) ZhongJuXin Ocean Engineering Equipment Co., Ltd,
No. 999 Runyang Road, JianYang Petroleum EquipmentIndustrial
Park, Jianhu County, Yancheng City, 224000 Jiangsu Province (CN)
(151) 2020 10 28
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570742
(540) TRAM PANORAMA
(531) CFE: 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(511) 12
(732) DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Organize Sanayi Bölgesi 75. YiI Bulv. no: 4, Nilüfer, Bursa (TR)
(151) 2020 07 13
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570750
(540) SKYDDA PROTECTING PEOPLE
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13
(511) 9, 35, 41, 45
(732) Bergman & Beving Safety AB, c/o B&B Tools,
Ekonomicenter, Sandbergsvägen 3, SE-441 80 Alingsås (SE)
(151) 2020 09 16
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570814
(540) AQUAPUZZLE
(531) CFE: 26.03.04, 29.01.14
(511) 1, 5, 7, 11, 17, 19, 35, 37, 42
(732) Individualniy predprinimatel Diachenko Aleksandr
Aleksandrovich,
2-nd Novostroevsky lane, 21 Belgorod, RU-308025,
Belgorod region (RU)
(151) 2020 03 04
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570821
(540) beaulis
(531) CFE: 27.05.17
(511) 3, 5, 35
(732) GRATİS İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Levent Mah.Yapı Kredi Plaza C Blok Cömert Sok 1C Kat. 5, Beşiktaş,
İstanbul (TR)
(151) 2020 07 09
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570854
(540) HENGXINMING
(531) CFE: 01.01.09, 26.01.13, 26.07.04, 28.03.00
(511) 21
(732) FUJIAN DEHUA HENGXIN CRAFT CO., LTD.,
Baomei Industrial Zone, Longxun Town, Dehua County,
Quanzhou City, 362212 Fujian Province (CN)
(151) 2020 10 11
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570910
(540) GINORI 1735 ITALIA
(531) CFE: 27.05.01, 27.07.01
(511) 3, 4, 8, 11, 20, 21, 24, 27, 35, 43
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(732) RICHARD GINORI S.R.L.,
Viale Giulio Cesare, 50, I-50019 SESTO FIORENTINO (FIRENZE) (IT)
(151) 2020 09 18
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570944
(540) AİRMEN LINE
(531) CFE: 25.12.25, 26.04.18, 26.11.08, 27.05.24 (511) 3, 5, 16, 35, 38
(732) TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149, CZ-566 01 Vysoké Mýto,
Litomyšlské Předměstí (CZ)
(151) 2020 09 07
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570955
(540) My Love
(531) CFE: 03.01.06, 26.01.15, 27.05.24, 29.01.12
(511) 31
(732) Limited Liability Company „Kormotech”,
Prylbychi village, Yavoriv district, Lviv region 81062 (UA)
(151) 2020 11 18
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570961
(540) PARDUS
(531) CFE: 03.01.16, 27.05.17
(511) 12
(732) Shandong Taishan Ruibao Composite Material Co., Ltd.,
North side of Yuema River, west side of No. 4 Road, Leling City,
100085 Shandong Province (CN)
(151) 2020 12 15
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570974
(540) AİR MEN LINE
(531) CFE: 27.05.10
(511) 3, 5, 16, 35, 38
(732) TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149, CZ-566 01 Vysoké Mýto,
Litomyšlské Předměstí (CZ)
(151) 2020 09 07
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
(111) 1570979
(540) NAKLOFEN
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2020 11 18
(441) 2021 02 01

(511) 5
(581) 2021 01 14

(111) 1570994
(540) networcx
(511) 9, 35, 42
(732) SalesOps Solutions, c/o
Andreas Marin Obere Leihofstrasse 61, CH-8820 Wädenswi (CH)
(151) 2020 10 30
(441) 2021 02 01
(581) 2021 01 14
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ
O DEFINITYWNEJ ODMOWIE UZNANIA OCHRONY
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego
w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym
lub zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania
lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub
datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o
tej rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 1044585
(540) Jaffa Champion
(531) CFE: 05.03.13, 05.07.23, 27.05.08, 29.01.13
(511) 32
(732) Proizvodno uslužno preduzeće EXPORT-IMPORT „FLUIDI”
doo, Žujinski put 5, 17523 Preševo (RS)
(151) 2020 02 11
(441) 2020 05 25
(581) 2020 05 07
(111) 1503981
(540) ULTRA SPECTRUM PROTECTION
(531) CFE: 24.13.01, 26.11.02
(511) 3
(732) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 Hamburg (DE)
(151) 2019 10 31
(441) 2020 01 07
(581) 2019 12 19
(111) 1531391
(531) CFE: 19.01.01, 19.07.09, 29.01.03
(511) 32
(732) JSC LOMISI, Village Natakhtari, 3308 Mtskheta Region (GE)
(151) 2020 02 06
(441) 2020 06 08
(581) 2020 05 21

