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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 239 181 do nr 239 240)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 239191
(41) 2020 03 23
(51) A01B 49/06 (2006.01)
A01B 39/28 (2006.01)
(21) 426961 (22)
2018 09 10
(72)	SMELA KRZYSZTOF, Tucze (PL); SMELA ADRIAN, Szczecin (PL)

(73)	SMELA KRZYSZTOF, Tucze (PL)
(54) Urządzenie uprawowo-siewne
(B1) (11) 239192
(41) 2020 03 23
(51) A01C 7/20 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
(21) 426963 (22)
2018 09 10
(72)	SMELA KRZYSZTOF, Tucze (PL); SMELA ADRIAN, Szczecin (PL)
(73)	SMELA KRZYSZTOF, Tucze (PL)
(54) Zespół redlicy siewnika
(B1) (11) 239202
(41) 2021 03 22
(51) A01K 27/00 (2006.01)
A01N 25/10 (2006.01)
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A01N 43/00 (2006.01)
A01N 53/00 (2006.01)
A01N 57/00 (2006.01)
A01P 7/00 (2006.01)
(21) 431098 (22)
2019 09 10
(72) ŚWIĘTOSŁAWSKI JANUSZ, Jaworzno (PL);
PATRZAŁEK MICHAŁ, Jaworzno (PL); KOT MARIUSZ, Poznań (PL)
(73) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI,
PAWEŁ ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno (PL)
(54) Obroża przeciwpasożytowa oraz sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 239185
(41) 2018 09 10
(51) A24C 5/14 (2006.01)
A24C 5/18 (2006.01)
(21) 420702 (22)
2017 03 02
(72)	SKIERCZYŃSKI ROBERT, Radom (PL); ZAJĄC MIROSŁAW,
Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TABACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54)	Sposób zmniejszania naprężeń w taśmie formatowej na maszynie przemysłu tytoniowego oraz urządzenie formatowe do maszyny
przemysłu tytoniowego
(B1) (11) 239188
(41) 2019 06 17
(51) A24C 5/31 (2006.01)
A24C 5/32 (2006.01)
(21) 423675 (22)
2017 12 03
(72) CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ, Przysucha (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie uzupełniające, maszyna do wytwarzania sztabek
wielosegmentowych i sposób wytwarzania sztabek wielosegmentowych
(B1) (11) 239184
(41) 2018 03 12
(51) A24C 5/33 (2006.01)
B65G 47/24 (2006.01)
(21) 418632 (22)
2016 09 09
(72)	LISOWSKI ANDRZEJ, Kielce (PL); CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ,
Przysucha (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Zespół podający, urządzenie podające, podajnik i sposób podawania artykułów prętopodobnych
(B1) (11) 239196
(41) 2020 07 13
(51) A47L 15/44 (2006.01)
F03G 7/06 (2006.01)
(21) 428439 (22)
2018 12 31
(72) TUREK MICHAŁ, Piekary Śląskie (PL); BARGIEL ŁUKASZ,
Sosnowiec (PL)
(73) BITRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(54)	Siłownik do domowego urządzenia elektrycznego
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(72) KRYGIER KRZYSZTOF, Cybulice Małe (PL)
(73) KRYGIER KRZYSZTOF, Cybulice Małe (PL)
(54) Zabawka
(B1) (11) 239210
(41) 2021 02 22
(51) B06B 1/00 (2006.01)
(21) 430818 (22)
2019 08 08
(72) KOLIMAS ŁUKASZ, Natolin (PL); BIEŃKOWSKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); PISKAŁA MAREK, Warszawa (PL);
SZULBORSKI MICHAŁ, Pułtusk (PL); KOZAREK ŁUKASZ,
Warszawa (PL); ŁAPCZYŃSKI SEBASTIAN, Warszawa (PL);
BIREK KAROL, Włocławek (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54)	Elektromagnetyczne sterowalne źródło drgań mechanicznych
oraz sposób generacji drgań mechanicznych
(B1) (11) 239203
(41) 2020 12 14
(51) B09B 3/00 (2006.01)
B65F 5/00 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/24 (2007.01)
(21) 434126 (22)
2020 05 29
(72)	GŁODNIOK MARCIN, Mysłowice (PL); ZGÓRSKA ALEKSANDRA,
Mikołów (PL)
(73)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54)	Sposób stabilizacji przemysłowych odpadów niebezpiecznych
(B1) (11) 239190
(41) 2019 08 26
(51) B27M 1/02 (2006.01)
B27M 3/18 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
(21) 424656 (22)
2018 02 22
(72) BYRTEK MIECZYSŁAW, Zarzecze (PL)
(73) BYRTEK MIECZYSŁAW, Zarzecze (PL)
(54)	Sposób otrzymywania paneli ściennych i podłogowych z naturalnego drewna, zwłaszcza dębowego rustykalnego
(B1) (11) 239187
(41) 2019 04 08
(51) B27M 3/00 (2006.01)
B27D 1/00 (2006.01)
(21) 423073 (22)
2017 10 05
(72)	HETMAN ŁUKASZ, Barlinek (PL)
(73) BARLINEK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Barlinek (PL)
(54)	Sposób wytwarzania płyty klejonej z drewna oraz deska profilowana
(B1) (11) 239197
(41) 2020 07 27
(51) B42B 5/00 (2006.01)
(21) 428656 (22)
2019 01 24
(72) MACHA ALEKSANDER, Gliwice (PL); NAWRAT KRYSTIAN,
Gliwice (PL); PACHLA HENRYK, Zabrze (PL); TROSZOK ADAM,
Gliwice (PL)
(73) OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54)	Sposób i urządzenie do spinania wielu stronic

(B1) (11) 239183
(41) 2018 01 29
(51) A61F 5/00 (2006.01)
A43B 3/00 (2006.01)
(21) 418076 (22)
2016 07 24
(72) WÓJCICKA SITEK JUSTYNA, Mysłowice (PL)
(73) DRESSUP.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(54) Ochraniacz na opatrunek gipsowy

(B1) (11) 239201
(41) 2021 02 08
(51) B65B 69/00 (2006.01)
(21) 430714 (22)
2019 07 25
(72) BARAŃSKI DOMINIK, Szydłów (PL)
(73) MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA JAWNA,
Kielce (PL)
(54) Urządzenie do opróżniania worków

(B1) (11) 239181
(41) 2017 01 30
(51) A63H 3/08 (2006.01)
(21) 413293 (22)
2015 07 28

(B1) (11) 239186
(41) 2018 09 24
(51) B65D 83/04 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
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A24C 5/47 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)
(21) 420798 (22)
2017 03 10
(72) CIEŚLAKOWSKI PRZEMYSŁAW, Radom (PL); CIEŚLIKOWSKI
BARTOSZ, Przysucha (PL); FIGARSKI RADOSŁAW, Odechowiec (PL)
(73) INTERNATIONAL TABACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie zasilające do podawania obiektów sferycznych dla
przemysłu tytoniowego i sposób podawania obiektów sferycznych
w maszynie przemysłu tytoniowego
(B1) (11) 239182
(41) 2017 03 27
(51) B65G 43/00 (2006.01)
B65G 23/24 (2006.01)
E21F 13/06 (2006.01)
(21) 417784 (22)
2016 06 30
(30) 14/789,964
2015 07 01
US
(72) RIMMINGTON GARETH, Barnsley (GB)
(73) JOY GLOBAL UNDERGROUND MINING LLC, Warrendale (US)
(54)	System wydobywczy, sposób określania położenia elementu
składowego łańcucha w przenośniku w systemie wydobywczym
oraz sterownik
(B1) (11) 239195
(41) 2020 05 18
(51) B67B 3/18 (2006.01)
B67B 3/20 (2006.01)
B67B 1/00 (2006.01)
B67B 1/06 (2006.01)
(21) 427732 (22)
2018 11 12
(72) KNAPIK SEBASTIAN, Myszków (PL); NOWAK ANDRZEJ,
Andrychów (PL)
(73) KNAPIK SEBASTIAN SEEK INNOVATION, Myszków (PL);
NOWAK ANDRZEJ P.H.U.P. NOWEX, Andrychów (PL)
(54)	Głowica zakręcająca
(B1) (11) 239208
(41) 2020 10 05
(51) C07D 313/14 (2006.01)
(21) 429386 (22)
2019 03 25
(72) KRAWCZYK HANNA, Warszawa (PL); ARBASZEWSKA ANNA,
Warszawa (PL); TOBIASZ PIOTR, Józefów (PL); BORYS FILIP,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54)	Sposób otrzymywania pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny
(B1) (11) 239206
(41) 2020 05 04
(51) C08G 73/02 (2006.01)
C08G 73/06 (2006.01)
C08B 37/16 (2006.01)
(21) 427498 (22)
2018 10 22
(72) KASPRZAK ARTUR, Warszawa (PL);
POPŁAWSKA MAGDALENA, Warszawa (PL);
KOSZYTKOWSKA-STAWIŃSKA MARIOLA, Dziechciniec (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54)	Sposób otrzymywania materiału polimerowego składającego
się z polietylenoiminy, β-cyklodekstryny oraz kwasu foliowego
(B1) (11) 239189
(41) 2019 06 17
(51) C08J 11/24 (2006.01)
C08J 11/16 (2006.01)
C07C 51/09 (2006.01)
(21) 423724 (22)
2017 12 04
(72)	GRZYBOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) RS PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54)	Sposób recyklingu odpadów PET z odzyskaniem z nich kwasu
tereftalowego oraz glikolu etylenowego

(B1) (11) 239238
(41) 2021 05 04
(51) C08L 67/02 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 101/16 (2006.01)
(21) 435847 (22)
2020 11 02
(72)	SASIMOWSKI EMIL, Lublin (PL); MAJEWSKI ŁUKASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Biodegradowalna kompozycja polimerowa
(B1) (11) 239212
(41) 2021 09 06
(51) C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
A01N 63/38 (2020.01)
A01G 22/15 (2018.01)
C05F 11/08 (2006.01)
A01H 17/00 (2006.01)
(21) 433460 (22)
2020 04 06
(72) DĄBROWSKA GRAŻYNA, Toruń (PL); GARSTECKA ZUZANNA,
Lulkowo (PL); NARBUTT OLGA, Toruń (PL); DĄBROWSKI HENRYK,
Toruń (PL); PYRKOSZ WIKTORIA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54)	Szczep grzyba Trichoderma harzianum ZggD-19, sposób biostymulacji wzrostu rzepaku i roślin uprawnych z rodziny Brassicaceae,
sposób ochrony rzepaku i roślin uprawnych z rodziny Brassicaceae
oraz roztwór do ochrony rzepaku i roślin uprawnych z rodziny Brassicaceae
(B1) (11) 239200
(41) 2020 04 06
(51) E21F 13/00 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)
(21) 430633 (22)
2019 07 18
(30) 16/039,992
2018 07 19
US
(72)	NEIL Jr. PAUL A., Bristol (US); GREGORY KEITH L., Bristol (US);
ASHLEY BRYAN K., Bristol (US)
(73) Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale (US)
(54) Układ napinający do elementu przenośnikowego oraz sposób
napinania elementu przenośnikowego przenośnika w systemie wydobywczym
(B1) (11) 239213
(41) 2019 01 02
(51) F02K 1/78 (2006.01)
(21) 421972 (22)
2017 06 21
(72) ZAJĄC JÓZEF, Stany Nowe (PL); PARTYKA DARIUSZ, Lublin (PL);
MUSZYŃSKI TOMASZ, Chełm (PL); RÓŻAŃSKI PIOTR, Chełm (PL)
(73) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE,
Chełm (PL)
(54) Dysza wylotowa silnika turbowentylatorowego
(B1) (11) 239199
(41) 2020 08 10
(51) F16M 11/06 (2006.01)
(21) 428794 (22)
2019 02 01
(72) BĄK EDWARD, Piotrowice (PL)
(73)	EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice (PL)
(54) Zestaw montażowy dla urządzeń audiowizualnych
(B1) (11) 239198
(41) 2020 08 10
(51) F16M 11/12 (2006.01)
(21) 428793 (22)
2019 02 01
(72) BĄK EDWARD, Piotrowice (PL)
(73)	EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice (PL)
(54) Uchwyt do mocowania urządzeń audiowizualnych
(B1) (11) 239214
(41) 2020 12 28
(51) F24S 20/66 (2018.01)
F24S 60/00 (2018.01)
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F24S 60/10 (2018.01)
F24S 50/40 (2018.01)
(21) 432717 (22)
2020 01 28
(72)	SZYSZKA JERZY, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Ściana słonecznie aktywna
(B1) (11) 239205
(41) 2020 01 13
(51) G01C 9/10 (2006.01)
G01C 9/06 (2006.01)
H01H 35/02 (2006.01)
(21) 426301 (22)
2018 07 11
(72)	ŁUCZAK SERGIUSZ, Czarny Las (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Czujnik odchylenia od pionu
(B1) (11) 239207
(41) 2020 07 13
(51) G01C 19/10 (2006.01)
G01C 9/06 (2006.01)
H01H 35/02 (2006.01)
(21) 428511 (22)
2019 01 08
(72)	ŁUCZAK SERGIUSZ, Czarny Las (PL); WŁADZIŃSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL); JODKO-WŁADZIŃSKA ANNA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Dyskretny czujnik odchylenia od pionu oraz sposób określania
odchylenia od pionu
(B1) (11) 239204
(41) 2019 12 02
(51) G01J 1/42 (2006.01)
H04N 13/332 (2018.01)
(21) 430385 (22)
2019 06 27
(72) KRUPIŃSKI RAFAŁ LESZEK, Warszawa (PL);
SŁOMIŃSKI SEBASTIAN MARCIN, Pruszków (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru luminacji i natężenia oświetlenia oraz
sposób pomiaru luminacji i natężenia oświetlenia
(B1) (11) 239209
(41) 2020 12 28
(51) G01L 1/12 (2006.01)
G01N 27/72 (2006.01)
(21) 430252 (22)
2019 06 16
(72) BIEŃKOWSKI ADAM, Warszawa (PL); SZEWCZYK ROMAN,
Warszawa (PL); KACHNIARZ MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Magnetosprężysty przetwornik do pomiaru naprężeń i sił ściskających
(B1) (11) 239194
(41) 2020 04 06
(51) G01N 3/00 (2006.01)
(21) 427229 (22)
2018 09 28
(72)	LITEWNICKI PAWEŁ, Warszawa (PL); TOMCZAK IRENEUSZ
GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) TOWES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54)	Sposób i urządzenie do doboru sprężyn naciskowych szlifowanych ze wstępnym blokowaniem
(B1) (11) 239215
(41) 2021 03 08
(51) G01N 13/00 (2006.01)
G01N 23/00 (2006.01)
G01N 23/22 (2018.01)
(21) 434240 (22)
2020 06 08
(72)	SKOCZYLAS AGNIESZKA, Lublin (PL); GORGOL MAREK,
Lublin (PL); ZALESKI RADOSŁAW, Lublin (PL); ZALESKI KAZIMIERZ,
Lublin (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); UNIWERSYTET MARII
CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób do określania niejednorodności umocnienia warstwy wierzchniej, zwłaszcza elementów maszyn
(B1) (11) 239240
(41) 2021 09 13
(51) G01N 17/00 (2006.01)
H01F 27/32 (2006.01)
(21) 437391 (22)
2021 03 25
(72) ROGALSKI PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); KIERCZYŃSKI KONRAD,
Lublin (PL); ŻUKOWSKI PAWEŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54)	Sposób nawilżania preszpanu elektrotechnicznego impregnowanego olejem izolacyjnym
(B1) (11) 239216
(41) 2021 03 08
(51) G01N 23/00 (2006.01)
(21) 434241 (22)
2020 06 08
(72)	SKOCZYLAS AGNIESZKA, Lublin (PL); GORGOL MAREK,
Lublin (PL); ZALESKI RADOSŁAW, Lublin (PL); ZALESKI KAZIMIERZ,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL);
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób sklejania koperty źródła pozytonów do badania warstwy wierzchniej, zwłaszcza elementów maszyn
(B1) (11) 239193
(41) 2020 04 06
(51) H01B 7/00 (2006.01)
H01B 5/00 (2006.01)
H01B 5/10 (2006.01)
H01B 13/00 (2006.01)
(21) 427176 (22)
2018 09 25
(72) BOGUCKI BOHDAN, Gdynia (PL)
(73) BOGUCKI BOHDAN, Gdynia (PL)
(54)	Napowietrzny przewód energetyczny oraz sposób wytwarzania
napowietrznego przewodu energetycznego
(B1) (11) 239211
(41) 2021 07 19
(51) H01M 8/04298 (2016.01)
H02M 3/00 (2006.01)
H02J 1/10 (2006.01)
(21) 432566 (22)
2020 01 15
(72) IWAŃSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); NIKONIUK MARCIN,
Warszawa (PL); MIAZGA TOMASZ, Nisko (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54)	Sposób zasilania oraz urządzenie zasilające
(B1) (11) 239239
(41) 2021 09 13
(51) H01M 10/48 (2006.01)
H01M 10/633 (2014.01)
(21) 436573 (22)
2020 12 31
(72) ZIELIŃSKI DARIUSZ, Nowogród (PL); FATYGA KAROL,
Garbów (PL); KWAŚNY ŁUKASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ, sposób oraz produkt komputerowy do rezonansowej
kompensacji pulsacji prądu, zwłaszcza elektrochemicznych magazynów energii
(B1) (11) 239217
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435295 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D układu geometrycznego
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(B1) (11) 239218
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435296 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku bramy miejskiej

(B1) (11) 239225
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435304 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku baszty obronnej

(B1) (11) 239219
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435298 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku cerkwi

(B1) (11) 239226
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435305 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku kościoła

(B1) (11) 239220
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435299 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku cerkwi

(B1) (11) 239227
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435306 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku kościoła

(B1) (11) 239221
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435300 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku cerkwi

(B1) (11) 239228
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435307 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku kaplicy

(B1) (11) 239222
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435301 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku cerkwi

(B1) (11) 239229
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435308 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku kaplicy

(B1) (11) 239223
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435302 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D domu

(B1) (11) 239230
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435309 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D katedry

(B1) (11) 239224
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435303 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D domu

(B1) (11) 239231
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435310 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku katedry
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(B1) (11) 239232
(41) 2021 07 05
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435311 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D cmentarza
(B1) (11) 239233
(41) 2021 07 19
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435312 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku kościoła
(B1) (11) 239234
(41) 2021 07 19
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435313 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku kościoła
(B1) (11) 239235
(41) 2021 07 19
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435314 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku spichlerza
(B1) (11) 239236
(41) 2021 07 19
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435315 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D wieży
(B1) (11) 239237
(41) 2021 07 19
(51) H04N 21/40 (2011.01)
G09F 19/18 (2006.01)
(21) 435316 (22)
2020 09 15
(72) MONTUSIEWICZ JERZY, Lublin (PL); BARSZCZ MARCIN,
Budki (PL); DZIEDZIC KRZYSZTOF, Radzięcin (PL);
KORGA SYLWESTER, Lublin (PL); ZIENTARSKI TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Interaktywny model 3D budynku wieży-bramy
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INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
	Symbol	Nr
MKP
patentu
1

2

A01B 49/06 (2006.01)
A01B 39/28 (2006.01)
A01C 7/20 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
A01G 22/15 (2018.01)
A01H 17/00 (2006.01)
A01K 27/00 (2006.01)
A01N 25/10 (2006.01)
A01N 43/00 (2006.01)
A01N 53/00 (2006.01)
A01N 57/00 (2006.01)
A01N 63/38 (2020.01)
A01P 7/00 (2006.01)
A24C 5/14 (2006.01)
A24C 5/18 (2006.01)
A24C 5/31 (2006.01)
A24C 5/32 (2006.01)
A24C 5/33 (2006.01)
A24C 5/47 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A43B 3/00 (2006.01)
A47L 15/44 (2006.01)
A61F 5/00 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/24 (2007.01)
A63H 3/08 (2006.01)
B06B 1/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B27D 1/00 (2006.01)
B27M 1/02 (2006.01)
B27M 3/18 (2006.01)
B27M 3/00 (2006.01)
B42B 5/00 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
B65F 5/00 (2006.01)
B65G 47/24 (2006.01)
B65G 47/14 (2006.01)
B65G 43/00 (2006.01)
B65G 23/24 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)
B67B 3/18 (2006.01)
B67B 3/20 (2006.01)
B67B 1/00 (2006.01)
B67B 1/06 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C07C 51/09 (2006.01)
C07D 313/14 (2006.01)
C08B 37/16 (2006.01)
C08G 73/02 (2006.01)
C08G 73/06 (2006.01)
C08J 11/24 (2006.01)
C08J 11/16 (2006.01)
C08L 67/02 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 101/16 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)

239191
239191*
239192
239192*
239212*
239212*
239202
239202*
239202*
239202*
239202*
239212*
239202*
239185
239185*
239188
239188*
239184
239186*
239186*
239183*
239196
239183
239203*
239203*
239181
239210
239203
239187*
239190
239190*
239187
239197
239201
239186
239203*
239184*
239186*
239182
239182*
239200*
239195
239195*
239195*
239195*
239212*
239189*
239208
239206*
239206
239206*
239189
239189*
239238
239238*
239238*
239212
239212*
239190*

	Symbol	Nr
MKP
patentu
1

2

E21F 13/06 (2006.01) 239182*
E21F 13/00 (2006.01) 239200
239213
F02K 1/78 (2006.01)
F03G 7/06 (2006.01)
239196*
F16M 11/06 (2006.01) 239199
F16M 11/12 (2006.01) 239198
F24S 20/66 (2018.01) 239214
F24S 60/00 (2018.01) 239214*
F24S 60/10 (2018.01) 239214*
F24S 50/40 (2018.01) 239214*
G01C 9/10 (2006.01)
239205
G01C 9/06 (2006.01)
239205*
G01C 19/10 (2006.01) 239207
G01C 9/06 (2006.01)
239207*
G01J 1/42 (2006.01)
239204
G01L 1/12 (2006.01)
239209
G01N 27/72 (2006.01) 239209*
G01N 3/00 (2006.01)
239194
G01N 13/00 (2006.01) 239215
G01N 23/00 (2006.01) 239215*
G01N 23/22 (2018.01) 239215*
G01N 17/00 (2006.01) 239240
G01N 23/00 (2006.01) 239216
G09F 19/18 (2006.01) 239217*
G09F 19/18 (2006.01) 239218*
G09F 19/18 (2006.01) 239219*
G09F 19/18 (2006.01) 239220*
G09F 19/18 (2006.01) 239221*
G09F 19/18 (2006.01) 239222*
G09F 19/18 (2006.01) 239223*
G09F 19/18 (2006.01) 239224*
G09F 19/18 (2006.01) 239225*
G09F 19/18 (2006.01) 239226*
G09F 19/18 (2006.01) 239227*
G09F 19/18 (2006.01) 239228*
G09F 19/18 (2006.01) 239229*
G09F 19/18 (2006.01) 239230*
G09F 19/18 (2006.01) 239231*
G09F 19/18 (2006.01) 239232*
G09F 19/18 (2006.01) 239233*
G09F 19/18 (2006.01) 239234*
G09F 19/18 (2006.01) 239235*
G09F 19/18 (2006.01) 239236*
G09F 19/18 (2006.01) 239237*
H01B 7/00 (2006.01)
239193
H01B 5/00 (2006.01)
239193*
H01B 5/10 (2006.01)
239193*
H01B 13/00 (2006.01) 239193*
H01F 27/32 (2006.01) 239240*
H01H 35/02 (2006.01) 239205*
H01H 35/02 (2006.01) 239207*
H01M 8/04298 (2016.01)239211
H01M 10/48 (2006.01) 239239
H01M 10/633 (2014.01) 239239*
H02J 1/10 (2006.01)
239211*
H02M 3/00 (2006.01) 239211*
H04N 13/332 (2018.01) 239204*
H04N 21/40 (2011.01) 239217
H04N 21/40 (2011.01) 239218

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 33/2021
1

2

H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)

1

239219
239220
239221
239222
239223
239224
239225
239226
239227
239228

2

H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)

239229
239230
239231
239232
239233
239234
239235
239236
239237

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr	Symbol
patentu
MKP

	Nr	Symbol
patentu
MKP

1

2

1

2

239181
239182
239183
239184
239185
239186
239187
239188
239189
239190
239191
239192
239193
239194
239195
239196
239197
239198
239199
239200
239201
239202
239203
239204
239205
239206
239207
239208
239209
239210

A63H 3/08 (2006.01)
B65G 43/00 (2006.01)
A61F 5/00 (2006.01)
A24C 5/33 (2006.01)
A24C 5/14 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
B27M 3/00 (2006.01)
A24C 5/31 (2006.01)
C08J 11/24 (2006.01)
B27M 1/02 (2006.01)
A01B 49/06 (2006.01)
A01C 7/20 (2006.01)
H01B 7/00 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
B67B 3/18 (2006.01)
A47L 15/44 (2006.01)
B42B 5/00 (2006.01)
F16M 11/12 (2006.01)
F16M 11/06 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
A01K 27/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
G01J 1/42 (2006.01)
G01C 9/10 (2006.01)
C08G 73/02 (2006.01)
G01C 19/10 (2006.01)
C07D 313/14 (2006.01)
G01L 1/12 (2006.01)
B06B 1/00 (2006.01)

239211
239212
239213
239214
239215
239216
239217
239218
239219
239220
239221
239222
239223
239224
239225
239226
239227
239228
239229
239230
239231
239232
239233
239234
239235
239236
239237
239238
239239
239240

H01M 8/04298 (2016.01)
C12N 1/14 (2006.01)
F02K 1/78 (2006.01)
F24S 20/66 (2018.01)
G01N 13/00 (2006.01)
G01N 23/00 (2006.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
H04N 21/40 (2011.01)
C08L 67/02 (2006.01)
H01M 10/48 (2006.01)
G01N 17/00 (2006.01)

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.
(T5) (97) 20 11 2013
(T5) (97) 06 03 2013
(T3) (97) 05 05 2021

2013/47	EP 1931350 B1
2013/10	EP 2129709 B1
2021/18	EP 2156188 B1

(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(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 02 2018
31 03 2021
12 05 2021
12 05 2021
10 03 2021
19 05 2021
02 06 2021
05 05 2021
10 03 2021
31 03 2021
05 05 2021
07 04 2021
26 05 2021
06 01 2021
10 03 2021
12 05 2021
05 05 2021
05 05 2021
06 01 2021
10 03 2021
05 05 2021
26 05 2021
27 01 2021
14 04 2021
14 04 2021
12 05 2021
05 05 2021
19 05 2021
05 05 2021
14 04 2021
30 06 2021
10 03 2021
28 04 2021
05 05 2021
14 04 2021
28 04 2021
14 04 2021
28 04 2021
31 03 2021
19 05 2021
28 04 2021
28 04 2021
09 06 2021
21 04 2021
26 05 2021
31 03 2021
28 04 2021
09 06 2021
12 05 2021
14 04 2021
26 05 2021
09 06 2021
12 05 2021
31 03 2021
12 05 2021
14 07 2021
25 11 2020
26 05 2021
02 06 2021
19 05 2021
05 05 2021
12 05 2021
05 05 2021
05 05 2021
02 06 2021
14 04 2021
26 05 2021

2018/08	EP 2194781 B1
2021/13	EP 2214578 B1
2021/19	EP 2391768 B1
2021/19	EP 2394308 B1
2021/10	EP 2493466 B1
2021/20	EP 2529756 B1
2021/22	EP 2562149 B1
2021/18	EP 2564110 B1
2021/10	EP 2620089 B1
2021/13	EP 2631150 B1
2021/18	EP 2635193 B1
2021/14	EP 2678624 B1
2021/21	EP 2694186 B1
2021/01	EP 2729043 B1
2021/10	EP 2791852 B1
2021/19	EP 2809517 B1
2021/18	EP 2847828 B1
2021/18	EP 2849625 B1
2021/01	EP 2852310 B1
2021/10	EP 2883098 B1
2021/18	EP 2885384 B1
2021/21	EP 2885539 B1
2021/04	EP 2890801 B1
2021/15	EP 2911511 B1
2021/15	EP 2934635 B1
2021/19	EP 3010337 B1
2021/18	EP 3010488 B1
2021/20	EP 3010681 B1
2021/18	EP 3031105 B1
2021/15	EP 3033540 B1
2021/26	EP 3041507 B1
2021/10	EP 3052875 B1
2021/17	EP 3065906 B1
2021/18	EP 3071310 B1
2021/15	EP 3085340 B1
2021/17	EP 3091345 B1
2021/15	EP 3101450 B1
2021/17	EP 3102230 B1
2021/13	EP 3157531 B1
2021/20	EP 3162322 B1
2021/17	EP 3185874 B1
2021/17	EP 3198096 B1
2021/23	EP 3203545 B1
2021/16	EP 3204710 B1
2021/21	EP 3207974 B1
2021/13	EP 3211085 B1
2021/17	EP 3223265 B1
2021/23	EP 3223869 B1
2021/19	EP 3225661 B1
2021/15	EP 3235503 B1
2021/21	EP 3239015 B1
2021/23	EP 3242552 B1
2021/19	EP 3245030 B1
2021/13	EP 3250711 B1
2021/19	EP 3255996 B1
2021/28	EP 3256109 B1
2020/48	EP 3257147 B1
2021/21	EP 3259085 B1
2021/22	EP 3260761 B1
2021/20	EP 3261642 B1
2021/18	EP 3264786 B1
2021/19	EP 3266683 B1
2021/18	EP 3268335 B1
2021/18	EP 3274596 B1
2021/22	EP 3275883 B1
2021/15	EP 3287564 B1
2021/21	EP 3293474 B1

Nr 33/2021
(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)

14 04 2021
17 03 2021
21 04 2021
07 04 2021
23 06 2021
19 05 2021
05 05 2021
19 05 2021
30 06 2021
30 06 2021
09 06 2021
26 05 2021
09 12 2020
09 12 2020
12 05 2021
16 06 2021
05 05 2021
05 05 2021
26 05 2021
14 04 2021
19 05 2021
09 12 2020
21 04 2021
12 05 2021
06 01 2021
16 06 2021
19 05 2021
26 05 2021
19 05 2021
23 12 2020
07 04 2021
09 12 2020
14 07 2021
19 05 2021
26 05 2021
24 02 2021
05 05 2021
16 06 2021
09 06 2021
13 01 2021
14 07 2021
31 03 2021
31 03 2021
16 06 2021
12 05 2021
24 03 2021
28 04 2021
31 03 2021
03 03 2021
20 01 2021
03 03 2021
23 06 2021
14 04 2021
19 05 2021
14 04 2021
03 02 2021
21 04 2021
21 04 2021
10 03 2021
14 04 2021
19 05 2021
02 06 2021
14 04 2021
28 04 2021
05 05 2021
14 04 2021
19 05 2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2021/15	EP 3303711 B1
2021/11	EP 3303972 B1
2021/16	EP 3309693 B1
2021/14	EP 3317301 B1
2021/25	EP 3324943 B1
2021/20	EP 3328757 B1
2021/18	EP 3329033 B1
2021/20	EP 3334519 B1
2021/26	EP 3338754 B1
2021/26	EP 3348798 B1
2021/23	EP 3351554 B1
2021/21	EP 3354637 B1
2020/50	EP 3360881 B1
2020/50	EP 3368184 B1
2021/19	EP 3370052 B1
2021/24	EP 3373821 B1
2021/18	EP 3385548 B1
2021/18	EP 3392271 B1
2021/21	EP 3393001 B1
2021/15	EP 3411047 B1
2021/20	EP 3411411 B1
2020/50	EP 3419363 B1
2021/16	EP 3421804 B1
2021/19	EP 3423880 B1
2021/01	EP 3425194 B1
2021/24	EP 3427986 B1
2021/20	EP 3429241 B1
2021/21	EP 3429993 B1
2021/20	EP 3431281 B1
2020/52	EP 3432429 B1
2021/14	EP 3433124 B1
2020/50	EP 3442711 B1
2021/28	EP 3447210 B1
2021/20	EP 3456330 B1
2021/21	EP 3460300 B1
2021/08	EP 3464620 B1
2021/18	EP 3470197 B1
2021/24	EP 3470214 B1
2021/23	EP 3470614 B1
2021/02	EP 3481728 B1
2021/28	EP 3486596 B1
2021/13	EP 3491998 B1
2021/13	EP 3492792 B1
2021/24	EP 3498416 B1
2021/19	EP 3500623 B1
2021/12	EP 3509669 B1
2021/17	EP 3515828 B1
2021/13	EP 3530479 B1
2021/09	EP 3532238 B1
2021/03	EP 3534885 B1
2021/09	EP 3538743 B1
2021/25	EP 3545252 B1
2021/15	EP 3547604 B1
2021/20	EP 3551142 B1
2021/15	EP 3552652 B1
2021/05	EP 3558659 B1
2021/16	EP 3559344 B1
2021/16	EP 3566418 B1
2021/10	EP 3566838 B1
2021/15	EP 3568573 B1
2021/20	EP 3573905 B1
2021/22	EP 3575142 B1
2021/15	EP 3576382 B1
2021/17	EP 3578304 B1
2021/18	EP 3581276 B1
2021/15	EP 3583302 B1
2021/20	EP 3588045 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)
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23 06 2021
16 06 2021
05 05 2021
02 06 2021
23 06 2021
10 03 2021
05 05 2021
05 05 2021
14 04 2021
30 06 2021
13 01 2021
05 05 2021
05 05 2021
05 05 2021
07 07 2021
05 05 2021
28 04 2021
13 01 2021
07 04 2021
28 04 2021
05 05 2021
07 04 2021
17 03 2021
21 04 2021
21 04 2021
28 04 2021
21 04 2021
07 04 2021
21 04 2021
28 04 2021
24 03 2021
05 05 2021
19 05 2021
26 05 2021
06 01 2021
07 04 2021
12 05 2021
05 05 2021
02 06 2021
26 05 2021
23 06 2021
23 06 2021
02 06 2021
23 06 2021
05 05 2021
05 05 2021
05 05 2021
09 06 2021

2021/25	EP 3590687 B1
2021/24	EP 3590693 B1
2021/18	EP 3590859 B1
2021/22	EP 3591079 B1
2021/25	EP 3591084 B1
2021/10	EP 3591732 B1
2021/18	EP 3593069 B1
2021/18	EP 3594572 B1
2021/15	EP 3595049 B1
2021/26	EP 3597837 B1
2021/02	EP 3601436 B1
2021/18	EP 3602697 B1
2021/18	EP 3602951 B1
2021/18	EP 3606121 B1
2021/27	EP 3606194 B1
2021/18	EP 3606365 B1
2021/17	EP 3607818 B1
2021/02	EP 3607842 B1
2021/14	EP 3610763 B1
2021/17	EP 3612595 B1
2021/18	EP 3620043 B1
2021/14	EP 3620357 B1
2021/11	EP 3620743 B1
2021/16	EP 3628731 B1
2021/16	EP 3632196 B1
2021/17	EP 3633675 B1
2021/16	EP 3634928 B1
2021/14	EP 3636547 B1
2021/16	EP 3638925 B1
2021/17	EP 3642499 B1
2021/12	EP 3643407 B1
2021/18	EP 3645363 B1
2021/20	EP 3645623 B1
2021/21	EP 3647610 B1
2021/01	EP 3653082 B1
2021/14	EP 3654812 B1
2021/19	EP 3656838 B1
2021/18	EP 3664517 B1
2021/22	EP 3668614 B1
2021/21	EP 3681809 B1
2021/25	EP 3716560 B1
2021/25	EP 3717694 B1
2021/22	EP 3728846 B1
2021/25	EP 3730877 B1
2021/18	EP 3736267 B1
2021/18	EP 3736270 B1
2021/18	EP 3736378 B1
2021/23	EP 3758941 B1

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)

2343038
2343344
2343422
2343975
2344495
2344811
2345355
2345556
2345628
2346326
2346327
2346357

2019 12 20
2020 01 08
2019 12 15
2019 09 18
2019 10 06
2019 09 21
2019 12 06
2020 01 14
2020 01 14
2019 10 13
2019 10 01
2019 09 29

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

12
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 33/2021
2346485
2346640
2346652
2346719
2346733
2346959
2346973
2346988
2347149
2347208
2347814
2347837
2347956
2348522
2348819
2348820
2348867
2348870
2348890
2348941
2349657
2349746
2349863
2350082
2350325
2350330
2350376
2350413
2350457
2350521
2352408
2352453
2352529
2352623
2352798
2352861
2352870
2353204
2353374
2353807
2353820
2354184
2354363
2354655
2354771
2355356
2355960
2356052
2356059
2356093
2356227
2356247
2356273
2356320
2356909
2358413
2358653
2358812
2359014
2359634
2359925
2359954
2360145
2361068
2361174
2361175
2361225

2019 10 15
2019 09 03
2019 09 08
2019 12 23
2019 11 12
2019 11 18
2019 10 15
2019 10 23
2019 10 15
2019 10 14
2019 12 03
2020 01 13
2019 10 23
2019 11 18
2019 10 30
2019 09 30
2019 12 29
2019 10 08
2019 03 11
2019 10 21
2019 10 15
2019 10 13
2019 10 23
2019 10 30
2019 11 03
2019 09 30
2019 10 16
2019 10 22
2019 10 28
2019 09 17
2019 10 26
2019 11 06
2019 11 04
2019 10 15
2019 09 01
2019 11 12
2019 10 27
2019 11 18
2020 01 28
2019 05 28
2020 01 31
2020 01 29
2020 02 02
2020 01 28
2020 02 09
2020 02 01
2019 09 30
2019 11 06
2019 09 16
2019 10 05
2019 11 13
2019 11 05
2019 11 06
2019 11 19
2019 07 27
2019 12 11
2019 11 03
2019 09 14
2019 11 11
2019 09 30
2019 11 18
2019 05 31
2020 01 26
2019 10 29
2019 12 15
2019 10 23
2019 11 16

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

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

2361298
2361358
2361690
2361922
2362820
2363049
2363243
2363354
2364090
2364220
2364712
2365112
2365129
2365897
2366010
2366021
2366022
2366122
2366456
2366908
2367415
2367495
2367612
2367760
2367763
2367897
2367920
2368404
2368410
2368526
2368887
2369109
2369239
2369826
2370456
2370536
2443668
2443721
2444390
2444589
2444767
2445140
2445311
2445526
2445709
2446095
2446207
2446770
2446795
2446796
2447022
2447062
2447213
2447356
2447530
2447593
2448256
2448823
2448927
2448939
2448940
2449323
2449356
2449388

2019 12 01
2019 07 09
2019 12 11
2019 10 04
2019 07 08
2019 09 04
2019 11 24
2020 02 10
2019 11 20
2019 12 04
2019 03 11
2019 10 24
2019 03 04
2019 11 12
2019 12 14
2019 11 19
2019 11 19
2019 11 16
2019 03 19
2020 01 07
2019 11 24
2019 07 29
2019 12 08
2019 12 03
2019 12 16
2019 11 18
2019 12 14
2019 11 20
2019 12 21
2019 12 01
2019 11 07
2019 03 17
2019 03 10
2019 03 11
2019 11 25
2019 12 08
2019 06 17
2019 05 17
2019 03 11
2019 10 19
2020 01 09
2019 12 22
2019 12 28
2019 06 24
2019 06 10
2019 06 21
2019 06 22
2019 10 27
2020 02 09
2020 02 09
2019 10 29
2019 05 11
2019 10 26
2019 06 07
2019 10 18
2019 06 19
2019 10 20
2019 05 21
2019 07 01
2019 07 01
2019 07 01
2019 06 16
2019 07 01
2019 06 11

Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
Patent wygasł w całości
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1706000 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1701967 A. Wykreślono: Bayer S.A.S., Lyon, Francja;
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA),
Paris, Francja; CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), Paris, Francja Wpisano: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), Paris, Francja; Institut national de
recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement,
Paryż, Francja; Bayer S.A.S., Lyon, Francja
(11) 1897332 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 1966240 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1966240 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1978936 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 1978936 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2046304 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2046304 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2021477 A. Wykreślono: Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Paris, Francja Wpisano: Institut national
de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement,
Paryż, Francja
(11) 2358223 A. Wykreślono: Batmark Limited, London,
Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 2358418 A. Wykreślono: Batmark Limited, London,
Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 2358194 A. Wykreślono: Institut National de la Recherche Agronomique, Paris, Francja; Centre National de la Recherche
Scientifique, Paris, Francja; Université Paul Sabatier (Toulouse III),
Toulouse, Francja Wpisano: Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Francja; Université Paul Sabatier (Toulouse III), Toulouse, Francja; Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, Paryż, Francja
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(11) 2580943 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2651229 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2651234 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2654443 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2651230 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2699335 A. Wykreślono: Institut National De La Recherche Agronomique (INRA), Paris, Francja Wpisano: Institut national
de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement,
Paryż, Francja
(11) 2744899 A. Wykreślono: IFP Energies nouvelles, Rueil
Malmaison, Francja; Institut National de la Recherche Agronomique, Paris, Francja; Agro Industrie Recherches et Developpements,
Pomacle, Francja Wpisano: IFP Energies nouvelles, Rueil Malmaison, Francja; Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, Paryż, Francja; Agro Industrie Recherches et Developpements, Pomacle, Francja
(11) 2785193 A. Wykreślono: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Upfield Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2790706 A. Wykreślono: Biophytis, Paris, Francja; Sorbonne Université, Paris, Francja; Institut National De La Recherche
Agronomique, Paris, Francja Wpisano: Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, Paryż,
Francja; Biophytis, Paris, Francja; Sorbonne Université, Paris, Francja
(11) 2839204 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2871984 A. Wykreślono: Nicoventures Holdings Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING
LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 2871986 A. Wykreślono: Nicoventures Holdings Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING
LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 2908673 A. Wykreślono: Nicoventures Holdings Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING
LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 2908675 A. Wykreślono: Nicoventures Holdings Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING
LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 3110475 A. Wykreślono: Tecpharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria
(11) 3028543 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 3079464 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2954914 A. Wykreślono: TecPharma Licensing AG,
Burgdorf, Szwajcaria Wpisano: Ypsomed AG, Burgdorf, Szwajcaria

(11) 2298066 A. Wykreślono: INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, Paris, Francja Wpisano: Institut national
de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement,
Paryż, Francja

(11) 3107388 A. Wykreślono: Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Paris, Francja Wpisano: Institut national
de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement,
Paryż, Francja

(11) 2495034 A. Wykreślono: A.O. Smith (Shanghai) Water
Treatment Products Co., Ltd, Shanghai, Chiny Wpisano: A.O. Smith
(China) Environmental Products Co., Ltd., Nanjing, Chiny

(11) 3167225 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
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(11) 3171720 A. Wykreślono: Nicoventures Holdings Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING
LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 3221459 A. Wykreślono: Institut National De La Recherche Agronomique (INRA), Paris, Francja; Institut National des
Science Appliquees - INSA, Toulouse, Francja; Centre National De
La Recherche Scientifique, Paris, Francja Wpisano: Centre National
De La Recherche Scientifique, Paris, Francja; Institut national de
recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement,
Paryż, Francja; Institut National des Science Appliquees - INSA, Toulouse, Francja

(11) 3389679 A. Wykreślono: Maat Pharma, Lyon, Francja; Institut National De La Recherche Agronomique, Paris, Francja Wpisano: Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, Paryż, Francja; Maat Pharma, Lyon, Francja
(11) 3284500 A. Wykreślono: Batmark Limited, London,
Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

Prawa ochronne
na wzory użytkowe
UDZIELONE PRAWA
(od nr 72 242 do nr 72 254)
(Y1) (11) 72248
(41) 2017 06 19
(51) A23B 7/015 (2006.01)
A23L 3/28 (2006.01)
(62) 419392
(21) 128905
(22) 2016 11 08
(72) JAKUBOWSKI TOMASZ, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do zwiększenia trwałości przechowalniczej bulw
ziemniaka
(Y1) (11) 72242
(41) 2020 12 14
(51) B65D 5/46 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
(21) 128340
(22) 2019 06 13
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania
(Y1) (11) 72243
(41) 2020 12 14
(51) B65D 5/46 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
(21) 128342
(22) 2019 06 13

(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania
(Y1) (11) 72244
(41) 2021 06 28
(51) B65D 19/30 (2006.01)
B65D 19/28 (2006.01)
(21) 128830
(22) 2019 12 22
(72)	SZCZEPAŃSKI JAKUB, Gdańsk (PL); AUGUSIAK ANDRZEJ,
Gdańsk (PL); GRZYBKOWSKA KATARZYNA, Gdańsk (PL);
BOBKOWSKA KATARZYNA, Gdańsk (PL); TYSIĄC PAWEŁ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Paleta, zwłaszcza do transportu płyty nagrobnej
(Y1) (11) 72249
(41) 2016 12 19
(51) C02F 3/32 (2006.01)
(62) 412598
(21) 129190
(22) 2015 06 05
(72) PIERZCHAŁA ŁUKASZ, Bytom (PL)
(73)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do biologicznej rekultywacji zbiorników wodnych
(Y1) (11) 72254
(41) 2021 06 28
(51) E04F 19/08 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
(21) 128798
(22) 2019 12 17
(72) KWASEK MICHAŁ, Tczew (PL); JANOWICZ RAFAŁ, Gdańsk (PL);
STOKWISZ ANDRZEJ, Gdynia (PL); CZERWIONKA KRZYSZTOF,
Szatarpy (PL); GAJEWSKA MAGDALENA, Gdańsk (PL);
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SZULWIC JAKUB, Gdańsk (PL); GRZYBKOWSKA KATARZYNA,
Gdańsk (PL); ŚMIERZCHALSKI ROMAN, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Płyta rewizyjna
(Y1) (11) 72250
(41) 2020 10 19
(51) E06B 3/66 (2006.01)
B32B 17/06 (2006.01)
B32B 7/12 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
(21) 128168
(22) 2019 04 05
(72) FLORCZYK RADOSŁAW, Konarzyce (PL)
(73) UNIGLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(54)	Szyba zespolona
(Y1) (11) 72251
(41) 2021 05 31
(51) E21D 21/00 (2006.01)
E21B 17/042 (2006.01)
(21) 128746
(22) 2019 11 26
(72) KUŹMA HENRYK, Tychy (PL); WIERCIUCH-GŁUCH ANNA,
Paniówki (PL)
(73) DSI SCHAUM CHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów (PL)
(54) Żerdź kotwi do wzmacniania górotworu
(Y1) (11) 72252
(41) 2021 06 14
(51) E21D 23/06 (2006.01)
E21D 23/03 (2006.01)
E21D 17/04 (2006.01)
(21) 128783
(22) 2019 12 12
(72)	SZYMICZEK KRZYSZTOF, Czerwionka-Leszczyny (PL);
ŻYREK LESZEK, Rybnik (PL); BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL);
BUKOWIECKI BARTOSZ, Bytom (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54) Osłona ociosowa sekcji obudowy zmechanizowanej
(Y1) (11) 72253
(41) 2019 02 11
(51) F24T 10/20 (2018.01)
F28F 9/04 (2006.01)
F28C 3/00 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
(62) 422504
(21) 129191
(22) 2017 08 09
(72) MUCHA ZENON, Chruszczobród (PL);
NOWAK-MUCHA RENATA, Chruszczobród (PL)
(73) MUCHA ZENON, Chruszczobród (PL);
NOWAK-MUCHA RENATA, Chruszczobród (PL)
(54) Układ transportu powietrza w gruntowym bezprzeponowym
wymienniku ciepła
(Y1) (11) 72247
(41) 2021 07 05
(51) G01N 1/04 (2006.01)
G01N 1/02 (2006.01)
(21) 128841
(22) 2019 12 29
(72)	SZUTA AGNIESZKA, Chmielno (PL); SZCZEPAŃSKI JAKUB,
Gdańsk (PL); WOJCIECHOWSKA EWA, Rokitnica (PL);
NAWROT NICOLE, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Próbnik rdzenia osadów dennych
(Y1) (11) 72245
(41) 2021 06 28
(51) H02K 11/21 (2016.01)
H02K 5/22 (2006.01)
(21) 128833
(22) 2019 12 23

(72) JANOWICZ RAFAŁ, Gdańsk (PL); KUTT FILIP, Gdańsk (PL);
BOBKOWSKA KATARZYNA, Gdańsk (PL); TYSIĄC PAWEŁ, Gdańsk (PL);
LITWIN WOJCIECH, Gdańsk (PL); KOZAK JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Uchwyt mocujący enkoder do tarczy łożyskowej silnika elektrycznego
(Y1) (11) 72246
(41) 2021 06 28
(51) H02K 11/21 (2016.01)
H02K 5/22 (2006.01)
(21) 128834
(22) 2019 12 23
(72) JANOWICZ RAFAŁ, Gdańsk (PL); KUTT FILIP, Gdańsk (PL);
BOBKOWSKA KATARZYNA, Gdańsk (PL); TYSIĄC PAWEŁ, Gdańsk (PL);
TURZYŃSKI MAREK, Gdańsk (PL); LITWIN WOJCIECH, Gdańsk (PL);
KOZAK JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Uchwyt mocujący przetwornik prędkości obrotowej do tarczy
łożyskowej silnika elektrycznego

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

	Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A23B 7/015 (2006.01)
A23L 3/28 (2006.01)
B32B 17/06 (2006.01)
B32B 7/12 (2006.01)
B65D 5/46 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
B65D 5/46 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
B65D 19/30 (2006.01)
B65D 19/28 (2006.01)
C02F 3/32 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E04F 19/08 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)

72248
72248*
72250*
72250*
72242
72242*
72243
72243*
72244
72244*
72249
72250*
72254*
72254*
72254
72254*

E06B 3/66 (2006.01)
E21B 17/042 (2006.01)
E21D 21/00 (2006.01)
E21D 23/06 (2006.01)
E21D 23/03 (2006.01)
E21D 17/04 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24T 10/20 (2018.01)
F28C 3/00 (2006.01)
F28F 9/04 (2006.01)
G01N 1/04 (2006.01)
G01N 1/02 (2006.01)
H02K 11/21 (2016.01)
H02K 5/22 (2006.01)
H02K 11/21 (2016.01)
H02K 5/22 (2006.01)

72250
72251*
72251
72252
72252*
72252*
72253*
72253
72253*
72253*
72247
72247*
72245
72245*
72246
72246*

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa	Symbol
ochronn.	
MKP

	Nr prawa	Symbol
ochronn.	
MKP

1

2

1

2

72242
72243
72244
72245
72246
72247
72248

B65D 5/46 (2006.01)
B65D 5/46 (2006.01)
B65D 19/30 (2006.01)
H02K 11/21 (2016.01)
H02K 11/21 (2016.01)
G01N 1/04 (2006.01)
A23B 7/015 (2006.01)

72249
72250
72251
72252
72253
72254

C02F 3/32 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E21D 21/00 (2006.01)
E21D 23/06 (2006.01)
F24T 10/20 (2018.01)
E04F 19/08 (2006.01)
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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

(72) KRZYSZTOFIK MAREK, PAŁYGA WITOLD
(54) Blacha dachowa
(55)

Udzielone prawa
(od nr 27 463 do nr 27 493)

(51) 19-08
(11) 27463
(22) 2021 03 09
(73) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) CALLEJA SERGIO
(54)	Etykieta
(55)

(21) 29465

(51) 25-01
(11) 27466
(22) 2021 07 06
(21) 29924
(73) BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SPÓŁKA JAWNA,
Opoczno (PL)
(72) KRZYSZTOFIK MAREK, PAŁYGA WITOLD
(54) Blacha dachowa
(55)
(51) 25-01
(11) 27464
(22) 2021 07 06
(21) 29922
(73) BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SPÓŁKA JAWNA,
Opoczno (PL)
(72) KRZYSZTOFIK MAREK, PAŁYGA WITOLD
(54) Blacha dachowa
(55)

(51) 25-01
(11) 27465
(22) 2021 07 06
(21) 29923
(73) BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SPÓŁKA JAWNA,
Opoczno (PL)

(51) 25-01
(11) 27467
(22) 2021 07 06
(21) 29925
(73) BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SPÓŁKA JAWNA,
Opoczno (PL)
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(72) KRZYSZTOFIK MAREK, PAŁYGA WITOLD
(54) Blacha dachowa
(55)

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

08-05
(11) 27468
(22) 2021 07 30
(21) 30002
MŁYŃCZAK JERZY PPH IMPLAS, Częstochowa (PL)
MŁYŃCZAK JERZY
Przyrząd do usuwania farby z wałka malarskiego

(51) 32-00
(11) 27469
(22) 2021 08 13
(21) 30016
(73)	EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rusinowo (PL)
(72) KUBIAK CEZARY, RUSZKOWSKA JOANNA
(54) Wzór graficzny opakowania
(55)

(51) 32-00
(11) 27470
(22) 2021 08 13
(21) 30017
(73)	EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rusinowo (PL)
(72) KUBIAK CEZARY, RUSZKOWSKA JOANNA
(54) Wzór graficzny opakowania
(55)

(51) 32-00
(11) 27471
(22) 2021 08 13
(21) 30018
(73)	EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rusinowo (PL)
(72) KUBIAK CEZARY, RUSZKOWSKA JOANNA
(54) Wzór graficzny opakowania
(55)

(51) 32-00
(11) 27472
(22) 2021 08 13
(21) 30019
(73)	EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rusinowo (PL)
(72) KUBIAK CEZARY, RUSZKOWSKA JOANNA
(54) Wzór graficzny opakowania
(55)

(51) 25-03
(11) 27473
(22) 2021 06 11
(73) BIELSKI WOJCIECH, Jaworki (PL)
(72) BIELSKI WOJCIECH
(54)	Altana
(55)

(21) 29999

26-04
(11) 27474
(22) 2021 07 15
DMOCHOWSKI SYLWERIUSZ, Warszawa (PL)
DMOCHOWSKI SYLWERIUSZ
Świece ozdobne

(21) 29943

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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(51) 25-01
(11) 27475
(22) 2021 08 05
(73) DAKAMA STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudy (PL)
(72) WOJDYLAK GRZEGORZ
(54) Panel dekoracyjny z betonu
(55)

(21) 30008

(51) 09-03
(11) 27476
(22) 2021 07 20
(21) 29951
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock (PL)
(72) CHOLEWIŃSKI MICHAŁ
(54) Opakowanie makaronu
(55)

(51) 19-08
(11) 27477
(22) 2021 06 29
(21) 29902
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Zestaw etykiet
(55)

(51) 09-03
(11) 27478
(22) 2021 06 29
(21) 29903
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
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(54) Opakowanie kosmetyków
(55)

(51) 02-02
(11) 27479
(22) 2021 06 09
(21) 29829
(73) BATRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72)	HUA ZHU XIAO
(54) Klapek
(55)

(51) 09-01
(11) 27480
(22) 2021 06 09
(73) USTRONIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń (PL)
(72) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF
(54) Butelka
(55)

(21) 29813
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(51) 32-00
(11) 27481
(22) 2021 06 09
(21) 29819
(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(72)	AMBORSKA DANUTA
(54) Wzór powierzchniowy
(55)

(51) 32-00
(11) 27482
(22) 2021 06 09
(21) 29820
(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(72) DUDNIK-CHELALGA ADRIANA
(54) Wzór powierzchniowy
(55)

(51) 32-00
(11) 27483
(22) 2021 06 09
(21) 29821
(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(72) MORŻKOWSKA-MICHALAK BARBARA
(54) Wzór powierzchniowy
(55)

(54) Wzór powierzchniowy
(55)

(51) 32-00
(11) 27486
(22) 2021 06 09
(21) 29824
(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(72) DUDNIK-CHELALGA ADRIANA
(54) Wzór powierzchniowy
(55)

(51) 32-00
(11) 27487
(22) 2021 06 09
(21) 29825
(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(72) PIERZCHALSKA ALEKSANDRA
(54) Wzór powierzchniowy
(55)

(51) 32-00
(11) 27488
(22) 2021 06 09
(21) 29826
(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(72) MORŻKOWSKA-MICHALAK BARBARA
(54) Wzór powierzchniowy
(55)
(51) 32-00
(11) 27484
(22) 2021 06 09
(21) 29822
(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(72) DUDNIK-CHELALGA ADRIANA
(54) Wzór powierzchniowy
(55)
(51) 32-00
(11) 27489
(22) 2021 06 09
(21) 29827
(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(72) DOMARADZKA JOANNA
(54) Wzór powierzchniowy
(55)

(51) 32-00
(11) 27485
(22) 2021 06 09
(21) 29823
(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(72) PIELA IWONA
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(51) 32-00
(11) 27490
(22) 2021 06 09
(21) 29828
(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(72) MORŻKOWSKA-MICHALAK BARBARA
(54) Wzór powierzchniowy
(55)

(51) 32-00
(11) 27491
(22) 2021 06 09
(21) 29831
(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(72) PIERZCHALSKA ALEKSANDRA
(54) Wzór powierzchniowy
(55)
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 09848 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Wadowice, Polska 122948517 Wpisano:
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517
(11) 13102 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Wadowice, Polska 122948517 Wpisano:
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517

(51) 32-00
(11) 27492
(22) 2021 06 09
(21) 29832
(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(72) PIERZCHALSKA ALEKSANDRA
(54) Wzór powierzchniowy
(55)

(11) 13103 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Wadowice, Polska 122948517 Wpisano:
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517
(11) 15748 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Wadowice, Polska 122948517 Wpisano:
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517
(11) 22955 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Wadowice, Polska 122948517 Wpisano:

(51) 32-00
(11) 27493
(22) 2021 06 09
(21) 29833
(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(72) PIELA IWONA
(54) Wzór powierzchniowy
(55)

GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517
(11) 24500 A. Wykreślono: WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
SZWARC JACEK , Lublin, Polska Wpisano:WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
(11) 24500 C. Wykreślono: WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
SZWARC JACEK , Lublin, Polska Wpisano:WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
(11) 24510 A. Wykreślono: WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
SZWARC JACEK , Lublin, Polska Wpisano:WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
(11) 24510 C. Wykreślono: WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
SZWARC JACEK , Lublin, Polska Wpisano:WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
(11) 24523 A. Wykreślono: WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
SZWARC JACEK , Lublin, Polska Wpisano:WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
(11) 24523 C. Wykreślono: WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
SZWARC JACEK , Lublin, Polska Wpisano:WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
(11) 24524 A. Wykreślono: WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
SZWARC JACEK , Lublin, Polska Wpisano:WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
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(11) 24524 C. Wykreślono: WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
SZWARC JACEK , Lublin, Polska Wpisano:WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska

(11) 24555 C. Wykreślono: WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
SZWARC JACEK , Lublin, Polska Wpisano:WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska

(11) 24554 A. Wykreślono: WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
SZWARC JACEK , Lublin, Polska Wpisano:WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska

(11) 24590 A. Wykreślono: WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
SZWARC JACEK , Lublin, Polska Wpisano:WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska

(11) 24554 C. Wykreślono: WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
SZWARC JACEK , Lublin, Polska Wpisano:WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska

(11) 24590 C. Wykreślono: WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
SZWARC JACEK , Lublin, Polska Wpisano:WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska

(11) 24555 A. Wykreślono: WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
SZWARC JACEK , Lublin, Polska Wpisano:WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, Polska
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA ochronne
NA ZNAKI TOWAROWE

(540) mono ENERGY
(540)

Udzielone prawa
(od nr 344 636 do nr 344 905)

(111) 344636
(220) 2020 11 09
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wegger
(540)

(210) 520585

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 kanapki.
(111) 344637
(220) 2020 11 09
(151) 2021 08 13
(441) 2021 04 26
(732) MONO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 520627

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium, boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami
fotoelektrycznymi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane,
panele konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele
metalowe, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków,
metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele
okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, aluminium
wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium
lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach
do wyświetlania lub informacyjnych, folia aluminiowa, 9 moduły fotowoltaiczne-urządzenia, przetwarzające światło słoneczne na energią
elektryczną słoneczne systemy zasilania na bazie modułów fotowoltaicznych, regulatory ładowania akumulatorów wykorzystywanych
do systemów zasilania słonecznego, baterie słoneczne stosowane
w systemach zasilania słonecznego, elektrownie słoneczne, ładowarki słoneczne do baterii słonecznych stosowanych w systemach zasila-
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nia słonecznego, generatory wiatrowe (turbiny wiatrowe)-urządzenia
przetwarzające energią mechaniczną w energią elektryczną, systemy
zasilania na bazie generatorów wiatrowych, elektrownie wiatrowe,
wiatromierze, 11 ogrzewanie podłogowe, termiczne, kolektory słoneczne do ogrzewania, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego
ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące
powietrze, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie
do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie
z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, lampy diodowe LED i oświetlenie diodowe LED wykorzystywane
do systemów zasilania słonecznego.

(111) 344638
(220) 2020 11 13
(210) 520819
(151) 2021 08 20
(441) 2021 05 04
(732) INTROGRAF-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) brązowy, czarny, biały, szary, żółty, niebieski, ciemnoróżowy
(531) 29.01.15, 03.04.11, 03.04.13, 03.04.24
(510), (511) 16 druki, materiały piśmienne, artykuły piśmiennicze,
artykuły piśmienne i biurowe z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, pudełka na artykuły piśmienne, opakowania papierowe
i z tworzyw sztucznych, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu, tektury lub tworzyw sztucznych,
zeszyty, notesy, teczki na dokumenty z papieru, kalendarze, etykiety
z papieru, bilety, nalepki, naklejki, taśmy papierowe, wyroby z kartonu do pakowania, wyroby z tektury do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania, tektury do pakowania, karton do pakowania, papier do pakowania, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich, jak: długopisy, druki, zeszyty, notesy, teczki,
kalendarze, plakaty, naklejki, bilety, torby i opakowania papierowe
oraz z tworzyw sztucznych, bezprzewodowe ładowarki do telefonów, lupy, pryzmaty, pamięć USB (pendrive), płócienne torby na zakupy, kubki termiczne, słodycze, obróbka tekstów, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, powielanie dokumentów, kreowanie wizerunku towaru, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, 40 obróbka papieru, obróbka papierowych
modeli, makiet lub szablonów, usługi poligraficzne, usługi drukowania, introligatorstwo, uszlachetnianie druku, usługi doradcze w dziedzinie poligrafii.
(111) 344639
(220) 2020 11 13
(210) 520839
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) Kingspan Holdings (IRL) Limited, Kingscourt (IE)
(540) (znak słowny)
(540) KINGSPAN RAINSTORE
(510), (511) 11 instalacje do dystrybucji wody, przewody wodociągowe, instalacje i przewody wodne, urządzenia do filtrowania wody,
instalacje do spłukiwania wody, instalacje do przechowywania i dystrybucji wody, 20 zbiorniki wykonane całkowicie lub głównie z tworzyw sztucznych do przechowywania wody lub wody deszczowej,
ujęte w klasie 20.
(111) 344640
(151) 2021 08 04

(220) 2020 11 12
(441) 2021 04 19

(210) 520873

(732) PAPER CUPS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPER CUPS FACTORY
(540)

(591) biały, ciemnozielony, zielony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 11.03.25
(510), (511) 21 kubki papierowe, 35 hurtowa sprzedaż kubków papierowych.
(111) 344641
(220) 2020 11 17
(210) 520911
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oze projekt Paweł Zabielski
(540)

(591) niebieski, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 9 elementy półprzewodnikowe, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, transformatorowania, akumulowania, gromadzenia, wytwarzania, regulowania i kontrolowania elektryczności, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, suszenia, zaopatrzenia w wodę, pompy ciepła,
baterie fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie z panelami fotowoltaicznymi, 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, analizy
kosztów, fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, badania rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne prognozy, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż ulotek, marketing ukierunkowany, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne
zestawienia, biznesowe usługi doradcze, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
37 usługi budowlane, naprawy budynków, konserwacje i usługi instalacyjne maszyn i urządzeń, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa pieców, instalacja i naprawa baterii fotowoltaicznych, konsultacje budowlane,
ładowanie akumulatorów, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
usługi doradztwa budowlanego, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, 42 audyty energetyczne, audyty związane z warunkami cieplnymi budynków, badania techniczne, doradztwo w zakresie oszczędności energii, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie budowlane, usługi doradcze w zakresie technologii.
(111) 344642
(220) 2020 11 17
(210) 520917
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) oze projekt investments Paweł Zabielski
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 9 elementy półprzewodnikowe, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, transformatorowania, akumulowania, gromadzenia, wytwarzania, regulowania i kontrolowania elektryczności, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, suszenia, zaopatrzenia w wodę, pompy ciepła,
baterie fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie z panelami fotowoltaicznymi, 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, analizy
kosztów, fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, badania rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomiczne prognozy, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż ulotek, marketing ukierunkowany, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne
zestawienia, biznesowe usługi doradcze, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
37 usługi budowlane, naprawy budynków, konserwacje i usługi instalacyjne maszyn i urządzeń, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa pieców, instalacja i naprawa baterii fotowoltaicznych, konsultacje budowlane,
ładowanie akumulatorów, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
usługi doradztwa budowlanego, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, 42 audyty energetyczne, audyty związane z warunkami cieplnymi budynków, badania techniczne, doradztwo w zakresie oszczędności energii, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie budowlane, usługi doradcze w zakresie technologii.
(111) 344643
(220) 2020 11 23
(151) 2021 07 29
(441) 2021 03 29
(732) THANGLONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F. MODA FASHION
(540)

25

dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, sandały, tenisówki,
apaszki, bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, blezery, bluzki, bluzy sportowe, dżinsy, garnitury, getry, golfy,
kombinezony, koszule, koszulki polo, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie,
kurtki, kurtki sportowe, legginsy, majtki, piżamy, płaszcze, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, polary,
półgolfy, pulowery, skarpetki, spodenki, spódnice, spodnie, swetry,
szale, szaliki, szorty, tuniki, wiatrówki, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej online następującymi towarami: nakrycia głowy, balerinki
[obuwie], baletki, botki, buty dziecięce, buty robocze, buty sportowe,
eleganckie buty wyjściowe, espadryle, mokasyny, obuwie codzienne,
obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, sandały,
tenisówki, apaszki, bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, blezery, bluzki, bluzy sportowe, dżinsy, garnitury,
getry, golfy, kombinezony, koszule, koszulki polo, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie
spodnie, kurtki, kurtki sportowe, legginsy, majtki, piżamy, płaszcze,
podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, polary, półgolfy, pulowery, skarpetki, spodenki, spódnice, spodnie, swetry, szale, szaliki, szorty, tuniki, wiatrówki.

(111) 344644
(220) 2020 11 25
(210) 521329
(151) 2021 08 20
(441) 2021 05 04
(732) KAŁUŻEWSKI BOGDAN, KAŁUŻEWSKA JADWIGA,
KAŁUŻEWSKI TADEUSZ PPHU GENOS SPÓŁKA CYWILNA,
Strońsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GENOS
(540)

(210) 521219

(531) 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 25 nakrycia głowy, balerinki [obuwie], baletki, botki, buty
dziecięce, buty robocze, buty sportowe, eleganckie buty wyjściowe,
espadryle, mokasyny, obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie
dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, sandały, tenisówki, apaszki, bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, blezery,
bluzki, bluzy sportowe, dżinsy, garnitury, getry, golfy, kombinezony,
koszule, koszulki polo, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, kurtki, kurtki
sportowe, legginsy, majtki, piżamy, płaszcze, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, polary, półgolfy, pulowery, skarpetki, spodenki, spódnice, spodnie, swetry, szale, szaliki,
szorty, tuniki, wiatrówki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
następującymi towarami: nakrycia głowy, balerinki [obuwie], baletki,
botki, buty dziecięce, buty robocze, buty sportowe, eleganckie buty
wyjściowe, espadryle, mokasyny, obuwie codzienne, obuwie dla

(591) czarny, czerwony, niebieski, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 5 biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych,
biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne
preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów
weterynaryjnych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów
weterynaryjnych, frakcje białek krwi, gazy do celów medycznych, kolagen do celów medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji
skóry, komórki rekonstytuowane do zabiegów klinicznych w zakresie
pielęgnacji skóry, odczynniki do użytku medycznego, odczynniki
stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, odczynniki
stosowane w genetycznej diagnostyce medycznej, płyny do celów
weterynaryjnych, podłoże do wzrostu komórek do hodowli komórek
do celów medycznych, pożywki do kości złożone z materiałów biologicznych do celów medycznych, preparaty aminokwasowe do użytku medycznego, preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych,
preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, preparaty biochemiczne do użytku medycznego,
preparaty biochemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów
medycznych, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne zawierające komórki macierzyste, sekwencje kwasów nu-
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kleinowych do celów medycznych i weterynaryjnych, środki
do zwalczania mikrobów, trypsyny do celów medycznych, żelatyna
do celów medycznych, żywe komórki do celów weterynaryjnych,
biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, chemiczne odczynniki diagnostyczne do użytku medycznego, chemiczne odczynniki testowe [weterynaryjne], chemiczne odczynniki testowe [medyczne], kliniczne odczynniki medyczne, materiały do testów
diagnostycznych do użytku medycznego, medyczne diagnostyczne
paski testowe, medyczne odczynniki diagnostyczne, odczynniki biologiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki biologiczne do celów medycznych, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów medycznych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki diagnostyczne do użytku medycznego, odczynniki do analiz mikrobiologicznych [do celów medycznych], odczynniki do analizy mikrobiologicznej
[do celów weterynaryjnych], kultury do celów medycznych, kultury
do użytku weterynaryjnego, odczynniki do badań immunologicznych do użytku medycznego, odczynniki do celów analitycznych
[do celów weterynaryjnych], odczynniki do celów analitycznych
[do celów medycznych], odczynniki do diagnostyki klinicznej, odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro [do celów weterynaryjnych], odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro [do celów medycznych], odczynniki do użytku w analizach [do celów
weterynaryjnych], odczynniki do użytku w analizach [do celów medycznych], odczynniki do użytku w ciążowych badaniach diagnostycznych, odczynniki do użytku w testach diagnostycznych [do celów weterynaryjnych], odczynniki do użytku w testach diagnostycznych
[do celów medycznych], odczynniki do użytku z analizatorami [do celów medycznych], odczynniki do użytku z analizatorami [do celów
weterynaryjnych], odczynniki i podłoża do diagnostycznych celów
medycznych i weterynaryjnych, odczynniki i testy do diagnostyki
medycznej do badania płynów ciała, podłoża dla kultur bakteryjnych, pożywki do celów weterynaryjnych, pożywki do użytku medycznego, preparaty chemiczne do analizy DNA [medyczne], preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
diagnostyczne in vitro do celów medycznych, preparaty do diagnostycznego użytku medycznego, preparaty do diagnostyki medycznej, preparaty do wykrywania mutacji w genach białka prionowego
do celów medycznych, preparaty do wykrywania predyspozycji genetycznych do celów medycznych, środki diagnostyczne do celów
medycznych, środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego,
substancje diagnostyczne do celów medycznych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, substraty reakcji do diagnozy weterynaryjnej, substraty reakcji do diagnozy medycznej, testy identyczności
genetycznej składające się z odczynników do użytku medycznego,
weterynaryjne odczynniki diagnostyczne, wskaźniki do diagnozy
medycznej, 9 amplifikatory genów, anaerobowe komory do użytku
laboratoryjnego lub naukowego, aparatura do chromatografii gazowej do użytku laboratoryjnego, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura i przyrządy dla chemii, bioreaktor do hodowli
komórkowych, bioreaktory do celów laboratoryjnych, bioreaktory
do użytku badawczego, bioreaktory jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego do hodowli komórek, chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chromatografy do celów naukowych lub laboratoryjnych, czujniki temperatury do celów
naukowych, czytniki mikropłytek, elektrody do badań laboratoryjnych, filtry laboratoryjne, fiolki do celów laboratoryjnych, fiolki do celów naukowych, inkubatory dla kultur bakteryjnych, inkubatory
do kultur bakteryjnych, inkubatory do laboratoriów [inne niż do celów medycznych], inkubatory do utrzymywania stałej wilgotności
do użytku laboratoryjnego, inkubatory do utrzymywania stałej temperatury do użytku laboratoryjnego, inkubatory do użytku laboratoryjnego, izolowane butelki [kolby] do celów laboratoryjnych, izolowane naczynia do celów laboratoryjnych, jednorazowe rękawiczki
lateksowe do użytku laboratoryjnego, jednorazowe rękawiczki
z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego, jednorazowe
strzykawki dozujące do użytku laboratoryjnego, komory laminarne
do użytku laboratoryjnego, końcówki pipet, końcówki pipet do użytku laboratoryjnego, korki do fiolek, laboratoryjna aparatura optyczna, laboratoryjne analizatory badawcze do pomiaru, testowania
i analizy krwi i innych płynów ustrojowych, laboratoryjne urządzenia
optyczne, membrany do aparatury naukowej, membrany do filtrowania [naukowe], mieszadła magnetyczne do użytku laboratoryjne-

go, mikromacierze DNA, mikroskopy, mikroskopy biologiczne, mikroskopy do użytku medycznego, mikroskopy fluorescencyjne,
mikroskopy z funkcją powiększenia, mikroskopy z oświetleniem LED,
miksery laboratoryjne, naczynia inkubacyjne do celów naukowych
lub laboratoryjnych, obiektywy do mikroskopów, piece grzewcze
specjalnie przystosowane do eksperymentów laboratoryjnych, piece
do użytku w eksperymentach, piece do użytku laboratoryjnego, piece do suszenia do użytku laboratoryjnego, piece do doświadczeń laboratoryjnych, pipety, pipety do celów naukowych, pipety laboratoryjne, płytki do hodowli kultur, płytki do użytku laboratoryjnego,
pojemniki na pipety, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, próbki
naukowe do celów laboratoryjnych, probówki, próbówki do przechowywania laboratoryjnego, przyrządy do diagnozy [do celów naukowych], przyrządy do barwienia immunologicznego [do celów
naukowych], przyrządy do ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy
[PCR] do celów naukowych, przyrządy do reakcji łańcuchowej polimerazy [PCR] w czasie rzeczywistym do celów naukowych, przyrządy laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego, roboty laboratoryjne, sekwencery kwasów nukleinowych do celów naukowych,
separatory magnetyczne do celów naukowych, separatory wirówkowe do użytku laboratoryjnego, sondy do celów naukowo-badawczych, stojaki na pipety do użytku laboratoryjnego, szalki Petriego
stosowane w badaniach laboratoryjnych, szalki Petriego, szkiełka
przedmiotowe do mikroskopów, szkiełka laboratoryjne do mikromacierzy, uchwyty do probówek, urządzenia do analizowania informacji genomowej, urządzenia do analizy sekwencji białkowych stosowane jako urządzenia laboratoryjne, urządzenia do diagnozy
[w celach naukowych], urządzenia do kultur komórkowych do celów
laboratoryjnych, urządzenia i przyrządy badawcze, urządzenia
i przyrządy do mikroskopii, urządzenia i przyrządy laboratoryjne,
urządzenia i przyrządy naukowe, urządzenia laboratoryjne do wykrywania sekwencji genetycznych, wirówki do celów laboratoryjnych, wirówki do użytku laboratoryjnego, wirówki laboratoryjne, 10
analizatory automatyczne do płynów ustrojowych [do celów medycznych], autoklawy do celów medycznych, analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, analizatory do użytku medycznego, aparatura analityczna do celów medycznych, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do badań genetycznych do celów medycznych, instrumenty używane w hodowlach komórkowych do celów medycznych, medyczne przyrządy diagnostyczne, medyczne urządzenia analityczne do celów medycznych,
naczynia do badania moczu, przyrządy analityczne do celów medycznych, przyrządy do analizy medycznej, przyrządy do badań diagnostycznych do użytku w testach immunologicznych [medyczne],
przyrządy do badań medycznych, przyrządy do celów medycznych
do analizy, przyrządy do ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy
[PCR] do celów medycznych, przyrządy do reakcji łańcuchowej polimerazy [PCR] w czasie rzeczywistym do celów medycznych, przyrządy do testów diagnostycznych do celów medycznych, urządzenia
do badań diagnostycznych do użytku w testach immunologicznych
[medyczne], urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, urządzenia do testów DNA i RNA do celów medycznych, urządzenia laboratoryjne do inkubacji płynów
[do celów medycznych], urządzenia liczące komórki do użytku medycznego, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 44 badania genetyczne zwierząt
do celów diagnostyki lub leczenia, badania przesiewowe [skriningowe], badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo genetyczne, ochrona zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo
w zakresie zdrowia, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia
przez telefon, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, ambulatoryjna opieka medyczna, analiza tka-
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nek ludzkich do celów leczenia medycznego, analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, badania
DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], badania genetyczne do celów medycznych, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, badania przesiewowe,
badanie leków, alkoholu i DNA do celów medycznych, badanie rozmazu metodą PAP, gromadzenie i konserwowanie krwi ludzkiej, leczenie bezpłodności, poradnictwo medyczne, przechowywanie komórek macierzystych, przeprowadzanie badań medycznych,
świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu płuc, udostępnianie informacji on-line dotyczących
onkologii, udzielanie informacji medycznej, udzielanie wiadomości
i informacji w dziedzinie medycyny, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne,
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem
chorób, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi lekarskie, usługi medyczne związane z usuwaniem,
leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek
ludzkich, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie badania moczu, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA,
genetyką i testami genetycznymi, wykonywanie badań medycznych,
wydawanie raportów medycznych.

(111) 344645
(220) 2021 02 19
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) MORE&BETTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SMOCZY SKARB
(540)

(210) 524949
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(540) hula events
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Fotografia, Fotoreportaże, Kształcenie praktyczne
[pokazy], Kultura fizyczna, Organizacja imprez rozrywkowych typu
cosplay, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów sportowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,
Przekazywanie know-how [szkolenia], Rezerwowanie miejsc na pokazy, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi pokazów
filmowych, Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka].

(591) granatowy, bordowy
(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Organizacja imprez rozrywkowych
typu cosplay, Organizowanie i prowadzenie torów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów sportowych, Planowanie przyjęć [rozrywka],
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, Przekazywanie know-how [szkolenia],
Rezerwowanie miejsc na pokazy, Udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi pokazów filmowych,
Usługi rozrywkowe.

(111) 344647
(220) 2021 02 19
(210) 524951
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) MORE&BETTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Hula Events
(510), (511) 41 Fotografia, Fotoreportaże, Kształcenie praktyczne
[pokazy], Kultura fizyczna, Organizacja imprez rozrywkowych typu
cosplay, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów sportowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,
Przekazywanie know-how [szkolenia], Rezerwowanie miejsc na pokazy, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi pokazów
filmowych, Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka].

(111) 344646
(220) 2021 02 19
(151) 2021 07 21
(441) 2021 03 22
(732) MORE&BETTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(111) 344648
(220) 2021 02 22
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 29
(732)	SUPERNAK KRZYSZTOF, Raszowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HOP SA LA

(210) 524950

(210) 524978
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(540)

(591) fioletowy, zielony, pomarańczowy, żółty, czerwony, niebieski,
biały, czarny
(531) 03.11.06, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Odzież, Koszulki dla dzieci, Koszulki z nadrukami, 41
Usługi dziecięcych placów zabaw, Usługi placów zabaw, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obszarów
rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, Usługi parków
rozrywki, Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych,
Udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, Usługi parków tematycznych i parków rozrywki, Rozrywka.
(111) 344649
(220) 2021 02 22
(210) 525002
(151) 2021 07 22
(441) 2021 03 29
(732) TL HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TLhub Tax, accounting and law All in one place
(540)

(591) jasnoniebieski, niebieski, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Analizy rynku, Audyt,
Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, Analizy kosztów i korzyści, Doradztwo
i informacja o działalności gospodarczej, Księgowość i rachunkowość,
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej,
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie
zeznań podatkowych, Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, Outsourcing [doradztwo biznesowe],
Rachunkowość, księgowość i audyt, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie bilansów finansowych, Usługi podatkowe, 36
Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Inwestycje
kapitałowe, Powiernictwo, Transakcje finansowe, Usługi aktuarialne,
Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Zarządzanie finansami, Zarządzanie nieruchomością, Agencje ściągania wierzytelności, Alokacja aktywów, Analiza
inwestycyjna, Analizy finansowo-ekonomiczne, Analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, Doradcze
usługi zarządzania finansowego, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych,
Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące podatków,
Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe
dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe i usługi konsultingu
finansowego, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem
w nieruchomości, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo w zakresie
finansów przedsiębiorstw, Informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, Ocena i wycena podatkowa,
Opieka nad inwestycjami, Pośrednictwo celne, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Powiernictwo inwestycyjne, Powiernictwo
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące finansowania jednostek
gospodarczych [corporate finance], Usługi podatkowe i celne, Usługi
powiernicze, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące

transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, 45 Badania prawne, Rejestrowanie nazw domen
[usługi prawne], Badania w zakresie własności intelektualnej, Badania
[wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Badanie stanu prawnego nieruchomości, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące licencjonowania patentów,
Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo
dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne
w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo w kwestiach praw własności
przemysłowej, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z ochroną patentową, Doradztwo związane z ochroną
znaków towarowych, Doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo związane z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami
autorskimi, Dostarczanie informacji prawnych, Egzekwowanie praw
do własności intelektualnej, Egzekwowanie praw do znaków towarowych, Mediacja [usługi prawne], Organizowanie świadczenia usług
prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Przeniesienie tytułu własności, Rozstrzyganie spraw spornych, Składanie
wniosków o rejestrację wzorów, Sporządzanie ekspertyz prawnych,
Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi arbitrażu w zakresie stosunków
pracowniczych, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta
[doradztwo prawne], Usługi w zakresie rejestracji firm, Usługi prawne
świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi w zakresie sporów sądowych, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych,
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(111) 344650
(220) 2021 02 22
(210) 525012
(151) 2021 08 06
(441) 2021 04 19
(732)	LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LIVING
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży, Zarządzanie działalnością handlową, Reklama, Usługi sklepów internetowych i sprzedaży online, hurtowej i detalicznej takich towarów jak: artykuły wyposażenia wnętrz,
dekoracje i akcesoria do wnętrz, świece, dekoracje i akcesoria łazienkowe, dekoracje i akcesoria domowe, przybory i narzędzia kuchenne,
naczynia stołowe, lampy i urządzenia oświetleniowe, tekstylia, wyroby
jubilerskie, odzież, meble, szkło dekoracyjne, dekoracje ścienne, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, grzejniki
i urządzenia do ogrzewania, dyfuzory powietrza, wyroby ze skóry.
(111) 344651
(220) 2021 02 22
(151) 2021 08 06
(441) 2021 04 19
(732) DOXYCHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DoxyChain
(540)

(210) 525038

(591) jasnoniebieski, niebieski, czarny
(531) 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.08
(510), (511) 9 Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę

Nr 33/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

informacji, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Interaktywne
rozrywkowe oprogramowanie komputerowe do gier wideo, Interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje
co do nawigacji i podróży, Kartridże [oprogramowanie] do użytku
z komputerami, Komputerowe oprogramowanie układowe, Komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], Komputerowe oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania komputerowych
prac konserwacyjnych], Komputerowe oprogramowanie użytkowe
do telefonów komórkowych, Komputerowe oprogramowanie graficzne, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych,
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telewizji, Komputerowe
oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia
na sobie, Oprogramowanie, Nośniki danych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Magnetyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, Komputery osobiste zawierające wspierane komputerowo
oprogramowanie dotyczące żywienia, Komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych, Komputerowe oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, Komputerowe oprogramowanie
użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie biometryczne,
Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie CAD-CAM,
Oprogramowanie Business Intelligence, Oprogramowanie bufora
wydruku, Oprogramowanie blogów, Oprogramowanie BIOS [podstawowego systemu wejścia-wyjścia], Oprogramowanie bioinformatyczne, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie adaptacyjne, Oprogramowanie chroniące przed programami szpiegującymi,
Oprogramowanie czytników kart, Oprogramowanie dla środowiska
programistycznego, Oprogramowanie dla serwerów internetowych,
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie dla nauki,
Oprogramowanie dla nauczycieli, Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla dostawców rozwiązań cyfrowych [DSP],
Oprogramowanie dla bankowości, Oprogramowanie diagnostyczne
i do rozwiązywania problemów, Oprogramowanie dekoderów, Oprogramowanie dla studentów, Oprogramowanie do analizy twarzy,
Oprogramowanie do analizy mowy, Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie do animacji, Oprogramowanie
do animacji trójwymiarowych, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych,
Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie do automatyzacji fabryki, Oprogramowanie do aranżowania
transakcji on-line, Oprogramowanie do automatyzacji dokumentów,
Oprogramowanie do automatów do gier zręcznościowych, Oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, Oprogramowanie do automatyki domowej, Oprogramowanie do automatycznego odkrywania
procesów biznesowych [ABPD], Oprogramowanie do budownictwa
wodno-lądowego, Oprogramowanie do celów dozymetrii w dziedzinie radioterapii, Oprogramowanie do day tradingu, Oprogramowanie
do desek rozdzielczych, Oprogramowanie do diagramów, Oprogramowanie do eksploracji danych, Oprogramowanie do elektronicznych systemów wspomagających proces kierowania, Oprogramowanie do fotointerpretacji obrazów satelitarnych, Aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do nurkowania, Urządzenia do badań naukowych
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Aparaty do nurkowania, Przyrządy do nurkowania, 42 Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Przechowywanie danych
za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.

(111) 344652
(220) 2021 02 22
(210) 525039
(151) 2021 07 29
(441) 2021 03 29
(732) OPTIMIPAY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540)	Englibot
(540)

(591) zielony, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja językowa, Edukacja [nauczanie].
(111) 344653
(220) 2021 02 22
(151) 2021 07 29
(441) 2021 03 29
(732) MAD MOUNTAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Way2Pay
(540)

(210) 525040

(591) granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 02.09.15, 20.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie do systemów rezerwacji, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające
dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu, Oprogramowanie
komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API),
Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Mobilne
aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Dostawca usług
aplikacyjnych (ASP) obejmujący oprogramowanie do użytku przy dokonywaniu rezerwacji i zarządzaniu nimi, Dostosowywanie oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania i aplikacji
do dokonywania rezerwacji i zarządzania nimi, Udostępnianie strony
internetowej zawierającej tymczasowe wykorzystanie oprogramowania nie do pobrania do dokonywania rezerwacji i zarządzania nimi.
(111) 344654
(220) 2021 02 22
(210) 525042
(151) 2021 07 29
(441) 2021 03 29
(732)	SZCZYGIEŁ MARIAN BIURO RACHUNKOWE MS, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS Biuro Rachunkowe
(540)

(591) czerwony, niebieski, żółty
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 Księgowość, Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowość administracyjna, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu
funduszy, Rachunkowość, księgowość i audyt, Usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, Usługi rachunkowe w zakresie
kosztów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, Dostarczanie raportów dotyczących
informacji rachunkowych, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku
[rachunkowość], Rachunkowość, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Rachunkowość na rzecz osób trzecich, Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, Zarządzanie rachunkowością.

(111) 344655
(220) 2021 02 23
(151) 2021 07 29
(441) 2021 03 29
(732) PODGÓRNIAK KRZYSZTOF, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wydawnictwo.model-hobby.pl
(540)

(210) 525043

(591) czerwony, biały, czarny, brązowy, żółty
(531) 18.01.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Materiały do modelowania, Pasta do modelowania,
Glina do modelowania, Tworzywa sztuczne do modelowania, Masy
specjalne do modelowania, Materiały do modelowania dla artystów,
Wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, Materiały
przeznaczone dla artystów, Pędzle do nanoszenia farb, Kleje do celów majsterkowania, Kleje do użytku artystycznego, Artystyczne
i rzemieślnicze zestawy do malowania, Książki, Książki informacyjne,
Książki edukacyjne, Książki z obrazkami, 28 Zabawki, Zabawki drewniane, Zabawki modułowe, Zabawki edukacyjne, Zabawki dla dzieci, Wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, Zabawki konstrukcyjne
zazębiające się, Zabawki wykonane z drewna, Zabawki z tworzyw
sztucznych, Zabawki sprzedawane w formie zestawów, Zestawy
modelarskie, Modele będące zabawkami, Zabawkowe hobbystyczne zestawy modelarskie, Modele z tworzyw sztucznych będące zabawkami, Modelowane figurki zabawkowe z tworzyw sztucznych,
40 Drukowanie, Drukowanie szablonów, Drukowanie wzorów, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie zdjęć, Drukowanie fotograwiury,
Drukowanie offsetowe, Drukowanie wklęsłe, Drukowanie cyfrowe,
Usługi drukowania, Drukowanie portretów, Drukowanie litograficzne, Drukowanie 3D, Usługi wykańczania druków, Wytrawianie
fotograficzne druków, Drukowanie wzorów dla osób trzecich, Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Drukowanie,
na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich,
w celach promocyjnych i reklamowych, Laminowanie, Laminowanie papieru, Laminowanie tworzyw sztucznych, Laminowanie arkuszy z tworzyw sztucznych, Usługi składania druku, Introligatorstwo,
Usługi wykańczania druków [cięcie].
(111) 344656
(220) 2021 02 23
(210) 525045
(151) 2021 07 29
(441) 2021 03 29
(732)	NIECKARZ ANNA ZELEN, Luboń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZELEN
(510), (511) 44 Analiza kosmetyczna, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Kuracje
do włosów, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Pielęgnacja urody, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kształtowania

brwi, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi manicure i pedicure, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji urody, Usługi
w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi w zakresie mikropigmentacji, Usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi
w zakresie makijażu, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych,
Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Usługi mikrodermabrazji.

(111) 344657
(220) 2021 02 23
(210) 525046
(151) 2021 07 29
(441) 2021 03 29
(732)	NIECKARZ ANNA ZELEN, Luboń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZOA-MED
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki
zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol,
Maści do celów kosmetycznych, Odżywki do skórek wokół paznokci,
Olejki do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do twarzy,
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty zmiękczające
[kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Preparaty do depilacji i golenia,
Mydła i żele, Preparaty do kąpieli, Preparaty do włosów, Kosmetyki
do pielęgnacji urody, Maseczki do twarzy i ciała, Oczyszczające maseczki do twarzy, Pianki do oczyszczania ciała, Płyny pielęgnacyjne,
Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, Produkty
do mycia rąk, Serum do celów kosmetycznych, Serum pielęgnacyjne,
Środki do pielęgnacji włosów, Woda micelarna, Żele do ciała, Produkty perfumeryjne, Kosmetyki w postaci kremów, Krem pod oczy,
Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Odżywki pielęgnacyjne do włosów,
Pomadki do ust, Esencje do pielęgnacji skóry, Toniki do skóry nielecznicze, Toniki do użytku kosmetycznego, Mgiełki do ciała, Sole do kąpieli, Kosmetyczne peelingi do ciała, Peelingi złuszczające do celów
kosmetycznych, 10 Narzędzia medyczne do usuwania brodawek
[kurzajek] przez zamrażanie, Urządzenia do dermabrazji, Urządzenia
do leczenia trądziku, Urządzenia do masażu, Urządzenia do leczenia
cellulitu, Urządzenia do masażu stóp, Urządzenia medyczne do poprawiania kondycji skóry wykorzystujące laser, Aparatura do mikrodermabrazji, 41 Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej,
Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody.
(111) 344658
(220) 2021 02 23
(151) 2021 07 29
(441) 2021 03 29
(732) MAZUR BARTOSZ LITTLE THAI, Ełk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Little Thai thai restaurant & sushi bar
(540)

(210) 525047

(591) czarny, biały, niebieski, beżowy, brązowy, zielony
(531) 02.05.18, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Oferowanie żywności i napojów w bistrach,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Restauracje oferujące dania na wynos, Snack-bary, Stołówki, Usługi herbaciarni, Usługi
kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi świadczone przez bary bistro,
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Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, Usługi restauracji sprzedających sushi,
Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Udostępnianie opinii
na temat restauracji i barów, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji serwujących
tempurę, Usługi restauracji z daniami ramen.

(111) 344659
(220) 2021 02 23
(210) 525054
(151) 2021 07 29
(441) 2021 03 29
(732) KAMIŃSKI BOGDAN ABAR EKSPORT-IMPORT, Józefów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) transforms SMART BEDS
(540)

(591) czerwony, bordowy, czarny
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Regulowane łóżka, Składane
łóżka, Meble zawierające łóżka, Łóżka ze schowkiem [szufladami],
Fotele rozkładane w łóżka, Łóżka składane dla dzieci.
(111) 344660
(220) 2021 02 23
(210) 525056
(151) 2021 07 29
(441) 2021 03 29
(732) KAMIŃSKI BOGDAN ABAR EKSPORT-IMPORT, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Transforms
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Regulowane łóżka, Składane
łóżka, Meble zawierające łóżka, Łóżka ze schowkiem [szufladami],
Fotele rozkładane w łóżka, Łóżka składane dla dzieci.
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(540)

(591) jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe, które wspomaga komputery
w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Komputery, Procesory danych, Systemy przetwarzania danych, Dyski obliczeniowe, Obwody elektryczne
i obwody drukowane, Płytki krzemowe [układy scalone], Urządzenia
mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia pomiarowe, Liczniki numeryczne, Urządzenia do sterowania numerycznego, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Przyrządy do pomiaru
energii elektrycznej, Przyrządy do pomiaru poziomu płynów, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Badania w dziedzinie mechaniki, Usługi
w zakresie technologii informacyjnych, Opracowywanie i testowanie
metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury
obliczeniowe, Usługi projektowania w zakresie procesorów danych.
(111) 344664
(220) 2021 02 23
(151) 2021 08 19
(441) 2021 04 26
(732)	LACKOSZ MARIUSZ, Krynica-Zdrój (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 525102

(111) 344661
(220) 2021 02 23
(210) 525057
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) WRZOSEK MICHAŁ, WITKOWSKI PAWEŁ MICHAŁ WRZOSEK
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RESPONSYWNA
(510), (511) 5 Suplementy diety, 43 Catering dietetyczny, 44 Usługi
dietetyczne, Usługi medyczne.
(111) 344662
(220) 2021 02 23
(210) 525060
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORTHODYNA
(540)

(591) granatowy
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.03, 02.09.10
(510), (511) 5 Specjalistyczne płukanki do płukania jamy ustnej
o działaniu przeciwbakteryjnym.
(111) 344663
(220) 2021 02 23
(210) 525082
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) OKANE JACEK HANKE, ALDONA HANKE SPÓŁKA JAWNA,
Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DCD DIGITAL CORE DESIGN

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 24.15.13
(510), (511) 8 Narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych
i ratunkowych, Podnośniki, Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji.
(111) 344665
(220) 2021 02 23
(210) 525105
(151) 2021 08 19
(441) 2021 04 26
(732)	LACKOSZ KRZYSZTOF, Krynica-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IN DEVICE INNOVATIVE DEVICE FOR INSTALLERS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki
za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach
informacje i dane.
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(111) 344666
(220) 2021 02 24
(210) 525152
(151) 2021 08 19
(441) 2021 04 26
(732) WASZKIEWICZ DARIUSZ GALAKTA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wyspa dinozaurów
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(111) 344667
(220) 2021 02 25
(210) 525202
(151) 2021 08 19
(441) 2021 04 26
(732) KT & G Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowny)
(540)	ESSE GOLDEN LEAF WHITE
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papierosowa,
Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui na papierosy (nie z metalu
szlachetnego), Woreczki na tytoń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu
szlachetnego) dla palaczy, Obcinarki do cygar.
(111) 344668
(220) 2021 02 25
(210) 525203
(151) 2021 08 19
(441) 2021 04 26
(732) KT & G Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowny)
(540)	ESSE BLUE
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papierosowa,
Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui na papierosy (nie z metalu
szlachetnego), Woreczki na tytoń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu
szlachetnego) dla palaczy, Obcinarki do cygar.
(111) 344669
(220) 2021 02 25
(210) 525204
(151) 2021 08 19
(441) 2021 04 26
(732) KT & G Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowny)
(540) CARNIVAL RED
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papierosowa,
Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui na papierosy (nie z metalu
szlachetnego), Woreczki na tytoń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu
szlachetnego) dla palaczy, Obcinarki do cygar.
(111) 344670
(220) 2021 02 25
(210) 525205
(151) 2021 08 19
(441) 2021 04 26
(732) KT & G Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowny)
(540)	ESSE GOLDEN LEAF
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papierosowa,
Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui na papierosy (nie z metalu
szlachetnego), Woreczki na tytoń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu
szlachetnego) dla palaczy, Obcinarki do cygar.
(111) 344671
(220) 2021 02 25
(210) 525208
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732)	LITPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LITPAY
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania finansami, Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych,
Programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, Terminale płatnicze,
bankomaty i liczarki pieniędzy, Oprogramowanie do uwierzytelniania, 36 Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Przelew
funduszy za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
Dokonywanie transakcji finansowych, Elektroniczne przetwarzanie
płatności, Elektroniczne transakcje pieniężne, Elektroniczny transfer
środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, Obsługa
transakcji finansowych online, Przelew funduszy na zakup towarów
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Przepro-

wadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, Przetwarzanie
płatności za zakup towarów i usług za pośrednictwem elektronicznej
sieci łącznościowej, Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, Transfer funduszy, Transfer elektroniczny środków
pieniężnych, Usługi elektronicznego transferu funduszy, Usługi transakcji finansowych online, Usługi związane z dokonywaniem transakcji
finansowych, Usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, Usługi finansowe świadczone przez Internet.

(111) 344672
(220) 2021 02 26
(210) 525234
(151) 2021 08 09
(441) 2021 03 22
(732) FIRST BYTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wizlink
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zrobotyzowanej automatyzacji
procesów [RPA].
(111) 344673
(220) 2021 03 01
(210) 525330
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732)	STOMATOLOGIA-RYCERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Będzin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BARBARA RUBEL STOMATOLOGIA-RYCERSKIE
(510), (511) 44 Pomoc stomatologiczna, Usługi dentystyczne, Usługi
kliniki dentystycznej, Konsultacje dentystyczne, Obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych.
(111) 344674
(220) 2021 03 02
(210) 525410
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) RZEPECKA MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lightmaker make light not fight
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych.
(111) 344675
(220) 2021 03 02
(210) 525429
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 19
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SKIN PRO CARE AMARA
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne,
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe,
Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci,
Balsamy kosmetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych,
Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze,
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych,
Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne,
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora
do celów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych,
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Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne,
Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier
mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp,
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych,
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów
dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych,
Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom,
Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia
rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji,
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem
kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane
elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych,
Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane
przez personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych,
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 344676
(220) 2021 03 02
(210) 525431
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) TREESAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RATUNEK BEZ BARIER
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 02.09.01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy elektroniczne i komputerowe oraz oprogramowanie do sterowania systemami otwierania
i zamykania zapór, drzwi, okien, śluz, zaworów, szlabanów, barier
i wszelkich innych typów zamków, Oprogramowanie komputerowe
do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie komputerowe
do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, Oprogramowanie
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i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie użytkowe,
Oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze,
Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych,
Aplikacje do użytku z telefonami komórkowymi, Systemy informatyczne do sterowania zaporami i zamkami, Systemy otwierania i zamykania zapór i zamków, Systemy archiwizowania i przetwarzania
danych związanych ze sterowaniem zaporami i zamkami, Oprogramowanie komputerowe dostarczane do Internetu, Programy komputerowe, Programy do elektronicznego przetwarzania danych,
Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne do zdalnego sterowania i zarządzania zaporami i zamkami, Elektryczne i elektroniczne urządzenia przełączające, sterujące i regulujące do sterowania zaporami
i zamkami, Oprogramowanie komputerowe, Programy do przetwarzania danych, Oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania, Aplikacje informatyczne do sterowania zaporami i zamkami,
Urządzenia do rejestracji zdarzeń w zakresie sterowania zaporami
i zamkami, Urządzenia do przechowywania i przetwarzania danych
w zakresie sterowania zaporami i zamkami, Urządzenia automatyki,
Urządzenia i komponenty dla elektroniki do sterowania zaporami
i zamkami, Urządzenia i komponenty do elektronicznej transmisji
i przechowywania informacji, Sterowniki elektroniczne, Sterowniki
programowalne, Elektroniczne sterowniki, Automatyczne systemy
sterowania, Automatyczne systemy sterowania dostępem, Systemy
kontroli dostępu, Serwery do automatyzacji domu, Czujniki, Detektory, Urządzenia do monitorowania, Elektroniczne urządzenia
do lokalizacji obiektów i przedmiotów, Elektroniczne urządzenia
nawigacyjne, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Elektroniczne znaczniki, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządzenia do zdalnego sterowania, Urządzenia do zdalnego sterowania dostępem, Programowalne
sterowniki logiczne do sterowania zaporami, Systemy alarmowe,
Systemy bezpieczeństwa, Systemy wejściowe, Systemy wyjściowe,
Systemy kierowania, Systemy wejścia-wyjścia, Systemy dostępu,
45 Licencjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie aplikacji mobilnych, Monitorowanie alarmów, Usługi w zakresie
monitorowania alarmów, Monitoring alarmów bezpieczeństwa,
Otwieranie zamków zabezpieczających, Usługi ratownictwa, Usługi
w zakresie ochrony, Usługi w zakresie monitorowania i konserwacji
systemów bezpieczeństwa, alarmów, ochrony, Usługi w zakresie monitorowania i konserwacji systemów dostępu, wejściowych, wyjściowych, wejścia-wyjścia.

(111) 344677
(220) 2021 03 02
(210) 525435
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732)	STI SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XI STI
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 344678
(220) 2021 03 02
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 29
(732) PAWLUŚ MICHAŁ, Przysieki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WolniSlowianie.pl
(540)

(210) 525438

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.02, 05.01.03,
05.01.05, 05.01.16, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 45 Usługi serwisów społecznościowych online.
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(111) 344679
(220) 2021 03 03
(210) 525449
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 12
(732) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORZECH LAWA
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne, Brykiety
węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów, podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing, Reklama, Reklama internetowa,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(111) 344680
(220) 2021 03 03
(210) 525450
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 12
(732) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORZECH MAGMA
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne, Brykiety
węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów, podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing, Reklama, Reklama internetowa,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(111) 344681
(220) 2021 03 03
(210) 525452
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 12
(732) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EKOGROSZEK GENERAŁ
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne, Brykiety
węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów, podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing, Reklama, Reklama internetowa,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(111) 344682
(220) 2021 03 03
(210) 525453
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 12
(732) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EKOGROSZEK MAJOR
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne, Brykiety
węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów, podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing, Reklama, Reklama internetowa,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(111) 344683
(220) 2021 03 03
(210) 525458
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 12
(732) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EKOGROSZEK IRYS
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne, Brykiety
węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów, podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing, Reklama, Reklama internetowa,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.

(111) 344684
(220) 2021 03 03
(210) 525459
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 12
(732) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EKOGROSZEK ZENIT
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne, Brykiety
węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów, podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing, Reklama, Reklama internetowa,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(111) 344685
(220) 2021 03 03
(210) 525461
(151) 2021 08 05
(441) 2021 04 12
(732) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EKOGROSZEK ORION
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne, Brykiety
węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym on-line węgla, paliw, brykietów, podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing, Reklama, Reklama internetowa,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(111) 344686
(220) 2021 03 03
(210) 525463
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EPEE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy do makijażu, Lakiery do paznokci,
Brokat kosmetyczny, Brokat do paznokci, Błyszczyk do ust, Kalkomanie do ozdabiania paznokci, Naklejane ozdoby do paznokci, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, 16
Długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych, Kleje z brokatem
do celów piśmienniczych, Naklejki [kalkomanie], Albumy na naklejki,
Naklejki, Masy specjalne do modelowania, Materiały piśmienne, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Flamastry, Zestawy do malowania dla dzieci, Książki do malowania, Materiały do rysowania, Książeczki do kolorowania, Publikacje drukowane, Publikacje
promocyjne, Zestawy piśmienne, Kleje do artykułów papierniczych,
Kleje do użytku artystycznego, Taśmy klejące do celów papierniczych, Albumy kolekcjonerskie, Pamiętniki, dzienniki, Szablony
do paznokci, Szablony do malowania twarzy, Papierowe szablony
do wycinanek, Komiksy, 28 Zabawki, Modele [zabawki], Zabawki
edukacyjne, Puzzle [zabawki], Zabawki pluszowe, Zabawki dmuchane, Zabawki modułowe, Zabawki mechaniczne, Zabawki inteligentne, Zabawki elektroniczne, Zabawki muzyczne, Pojazdy [zabawki],
Biżuteria zabawkowa, Meble zabawkowe, Projektory zabawkowe,
Namioty zabawkowe, Zabawkowe narzędzia, Zabawkowe kosmetyczki, Rakiety zabawkowe, Broń zabawkowa, Okulary zabawkowe,
Roboty zabawkowe, Domki do zabawy, Zestawy do zabawy, Piłki
do zabawy, Ludziki do zabawy, Figurki do zabawy, Samoloty do zabawy, Klocki do zabawy, Lalki do zabawy, Plastelina do zabawy, Zabawki zdalnie sterowane, Wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne,
Zabawki do wody, Zabawki do wanny, Zabawki [figurki] akcji, Zabawki na baterie, Bańki mydlane [zabawki], Zestawy magika [zabawki],
Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Ubranka dla zabawek, Zabawki do szkicowania, Zabawki do piaskownicy, Zabawki do rysowania, Zabawki do jeżdżenia, Sztuczne ognie-zabawki, Sterowniki
do zabawek, Maty do zabawy z pojazdami zabawkowymi, Zabawkowe sztuczne paznokcie, Zabawkowe zestawy narzędzi, Modele będące zabawkami, Zabawkowa zastawa stołowa, Instrumenty muzyczne
zabawkowe, Komputery do zabawy [niedziałające], Modele pojazdów do zabawy, Maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt, Latawce będące zabawkami, Zabawkowy sprzęt sportowy, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Modułowe domki do zabawy, Śmieszne gadżety
do zabawy, Zabawki-pojazdy sterowane elektronicznie, Zabawki
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związane z magią, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, Zestawy do gotowania [zabawki], Elektroniczne zabawki do nauki, Zabawki rozwojowe dla niemowląt, Tory
do samochodów-zabawek, Pojazdy sterowane radiowo [zabawki],
Plastelina magnetyczna będąca zabawką, Zdalnie sterowane samoloty-zabawki, Zestawy zabawkowe dla lalek, Figurki zabawkowe
do kolekcjonowania, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy],
Artykuły do zabawy dla dzieci, Zabawki przystosowane do celów
edukacyjnych, Postacie z bajek fantasy [zabawki], Maski na twarz będące zabawkami, Kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], Zestawy zabawkowe do figurek akcji, Imitacje preparatów toaletowych
będące zabawkami, Wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe],
Modele pojazdów w zmniejszonej skali [zabawki], Modele konstrukcji w zmniejszonej skali [zabawki], Roboty zmieniające się w inne zabawki, Kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Elektryczne
figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, Gry, Gry
elektroniczne, Gry automatyczne, Gry towarzyskie, Gry-łamigłówki,
Gry planszowe, Gry mechaniczne, Gry karciane, Gry akcji zręcznościowe, Elektroniczne gry planszowe, Karty do gry i gry w karty, Przenośne [podręczne] gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry
komputerowe, Podręczne konsole do gry, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Karty na wymianę [gry karciane], Gry
związane z postaciami fikcyjnymi, Karty do gry do wykonywania
sztuczek magicznych, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami
telewizyjnymi, Gry elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, Ciastolina, Zestawy modelarskie, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z takimi
towarami jak: kosmetyki, zestawy do makijażu, lakiery do paznokci,
brokat kosmetyczny, brokat do paznokci, błyszczyk do ust, kalkomanie do ozdabiania paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci,
zestawy do manicure, pilniki do paznokci, długopisy z brokatem
do materiałów piśmiennych, kleje z brokatem do celów piśmienniczych, naklejki [kalkomanie], albumy na naklejki, naklejki, masy specjalne do modelowania, materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], flamastry, zestawy do malowania dla dzieci, książki
do malowania, materiały do rysowania, książeczki do kolorowania,
publikacje drukowane, publikacje promocyjne, zestawy piśmienne,
kleje do artykułów papierniczych, kleje do użytku artystycznego, taśmy klejące do celów papierniczych, albumy kolekcjonerskie, pamiętniki, dzienniki, szablony do paznokci, szablony do malowania twarzy,
papierowe szablony do wycinanek, komiksy, przybory kosmetyczne,
kosmetyczki z wyposażeniem, ozdoby do włosów w formie grzebieni, ozdoby do włosów w postaci opasek do zawijania włosów, frotki
do włosów, gumki do kucyków i wstążki do włosów, spinki do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, klamry do włosów, zabawki,
modele [zabawki], zabawki edukacyjne, puzzle [zabawki], zabawki
pluszowe, zabawki dmuchane, zabawki modułowe, zabawki mechaniczne, zabawki inteligentne, zabawki elektroniczne, zabawki muzyczne, pojazdy [zabawki], biżuteria zabawkowa, meble zabawkowe,
projektory zabawkowe, namioty zabawkowe, zabawkowe narzędzia,
zabawkowe kosmetyczki, rakiety zabawkowe, broń zabawkowa, okulary zabawkowe, roboty zabawkowe, domki do zabawy, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z takimi towarami jak: zestawy
do zabawy, piłki do zabawy, ludziki do zabawy, figurki do zabawy,
samoloty do zabawy, klocki do zabawy, lalki do zabawy, plastelina
do zabawy, zabawki zdalnie sterowane, wieloczęściowe zabawki
konstrukcyjne, zabawki do wody, zabawki do wanny, zabawki [figurki] akcji, zabawki na baterie, bańki mydlane [zabawki], zestawy magika [zabawki], elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, ubranka dla zabawek, zabawki do szkicowania, zabawki do piaskownicy, zabawki
do rysowania, zabawki do jeżdżenia, sztuczne ognie-zabawki, sterowniki do zabawek, maty do zabawy z pojazdami zabawkowymi,
zabawkowe sztuczne paznokcie, zabawkowe zestawy narzędzi, modele będące zabawkami, zabawkowa zastawa stołowa, instrumenty
muzyczne zabawkowe, komputery do zabawy [niedziałające], modele pojazdów do zabawy, maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt, latawce będące zabawkami, zabawkowy sprzęt sportowy, klocki
do zabawy [konstrukcyjne], modułowe domki do zabawy, śmieszne
gadżety do zabawy, zabawki-pojazdy sterowane elektronicznie, zabawki związane z magią, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zdalnie
sterowane zabawki elektroniczne, zestawy do gotowania [zabawki],
elektroniczne zabawki do nauki, zabawki rozwojowe dla niemowląt,
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tory do samochodów-zabawek, pojazdy sterowane radiowo [zabawki], plastelina magnetyczna będąca zabawką, zdalnie sterowane samoloty-zabawki, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku
z takimi towarami jak: zestawy zabawkowe dla lalek, figurki zabawkowe do kolekcjonowania, śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy], artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki przystosowane do celów
edukacyjnych, postacie z bajek fantasy [zabawki], maski na twarz
będące zabawkami, kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], zestawy zabawkowe do figurek akcji, imitacje preparatów toaletowych
będące zabawkami, wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe],
modele pojazdów w zmniejszonej skali [zabawki], modele konstrukcji w zmniejszonej skali [zabawki], roboty zmieniające się w inne zabawki, kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, elektryczne
figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, gry, gry
elektroniczne, gry automatyczne, gry towarzyskie, gry-łamigłówki,
gry planszowe, gry mechaniczne, gry karciane, gry akcji zręcznościowe, elektroniczne gry planszowe, karty do gry i gry w karty, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, podręczne konsole do gry, gry przenośne z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, karty na wymianę [gry karciane], gry związane
z postaciami fikcyjnymi, karty do gry do wykonywania sztuczek magicznych, gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, gry elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie
z odbiornikami telewizyjnymi, ciastolina, zestawy modelarskie, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Kampanie marketingowe, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub
promocyjnymi, Usługi w zakresie pokazów towarów, Publikowanie
tekstów reklamowych.

(111) 344687
(220) 2021 03 03
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EPEE
(540)

(210) 525464

(531) 03.07.08, 27.05.01, 26.01.02
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy do makijażu, Lakiery do paznokci,
Brokat kosmetyczny, Brokat do paznokci, Błyszczyk do ust, Kalkomanie do ozdabiania paznokci, Naklejane ozdoby do paznokci, Preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Sztuczne paznokcie do celów
kosmetycznych, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, 16 Długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych, Kleje z brokatem
do celów piśmienniczych, Naklejki [kalkomanie], Albumy na naklejki,
Naklejki, Masy specjalne do modelowania, Materiały piśmienne, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Flamastry, Zestawy do malowania dla dzieci, Książki do malowania, Materiały do rysowania, Książeczki do kolorowania, Publikacje drukowane, Publikacje promocyjne,
Zestawy piśmienne, Kleje do artykułów papierniczych, Kleje do użytku artystycznego, Taśmy klejące do celów papierniczych, Albumy kolekcjonerskie, Pamiętniki, dzienniki, Szablony do paznokci, Szablony
do malowania twarzy, Papierowe szablony do wycinanek, Komiksy,
28 Zabawki, Modele [zabawki], Zabawki edukacyjne, Puzzle [zabawki], Zabawki pluszowe, Zabawki dmuchane, Zabawki modułowe, Zabawki mechaniczne, Zabawki inteligentne, Zabawki elektroniczne,
Zabawki muzyczne, Pojazdy [zabawki], Biżuteria zabawkowa, Meble
zabawkowe, Projektory zabawkowe, Namioty zabawkowe, Zabawkowe narzędzia, Zabawkowe kosmetyczki, Rakiety zabawkowe, Broń
zabawkowa, Okulary zabawkowe, Roboty zabawkowe, Domki do zabawy, Zestawy do zabawy, Piłki do zabawy, Ludziki do zabawy, Figurki
do zabawy, Samoloty do zabawy, Klocki do zabawy, Lalki do zabawy,
Plastelina do zabawy, Zabawki zdalnie sterowane, Wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, Zabawki do wody, Zabawki do wanny, Zabawki
[figurki] akcji, Zabawki na baterie, Bańki mydlane [zabawki], Zestawy
magika [zabawki], Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Ubranka
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dla zabawek, Zabawki do szkicowania, Zabawki do piaskownicy, Zabawki do rysowania, Zabawki do jeżdżenia, Sztuczne ognie-zabawki,
Sterowniki do zabawek, Maty do zabawy z pojazdami zabawkowymi,
Zabawkowe sztuczne paznokcie, Zabawkowe zestawy narzędzi, Modele będące zabawkami, Zabawkowa zastawa stołowa, Instrumenty
muzyczne zabawkowe, Komputery do zabawy [niedziałające], Modele
pojazdów do zabawy, Maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt,
Latawce będące zabawkami, Zabawkowy sprzęt sportowy, Klocki
do zabawy [konstrukcyjne], Modułowe domki do zabawy, Śmieszne
gadżety do zabawy, Zabawki-pojazdy sterowane elektronicznie, Zabawki związane z magią, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Zdalnie
sterowane zabawki elektroniczne, Zestawy do gotowania [zabawki],
Elektroniczne zabawki do nauki, Zabawki rozwojowe dla niemowląt,
Tory do samochodów-zabawek, Pojazdy sterowane radiowo [zabawki], Plastelina magnetyczna będąca zabawką, Zdalnie sterowane samoloty-zabawki, Zestawy zabawkowe dla lalek, Figurki zabawkowe
do kolekcjonowania, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy],
Artykuły do zabawy dla dzieci, Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Postacie z bajek fantasy [zabawki], Maski na twarz będące
zabawkami, Kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], Zestawy zabawkowe do figurek akcji, Imitacje preparatów toaletowych będące
zabawkami, Wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe], Modele
pojazdów w zmniejszonej skali [zabawki], Modele konstrukcji
w zmniejszonej skali [zabawki], Roboty zmieniające się w inne zabawki, Kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, Przenośne
gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Elektryczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, Gry, Gry
elektroniczne, Gry automatyczne, Gry towarzyskie, Gry-łamigłówki,
Gry planszowe, Gry mechaniczne, Gry karciane, Gry akcji zręcznościowe, Elektroniczne gry planszowe, Karty do gry i gry w karty, Przenośne
[podręczne] gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Podręczne konsole do gry, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Karty na wymianę [gry karciane], Gry związane
z postaciami fikcyjnymi, Karty do gry do wykonywania sztuczek magicznych, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Gry elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie
z odbiornikami telewizyjnymi, Ciastolina, Zestawy modelarskie, 35
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z takimi towarami
jak: kosmetyki, zestawy do makijażu, lakiery do paznokci, brokat kosmetyczny, brokat do paznokci, błyszczyk do ust, kalkomanie do ozdabiania paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie do celów
kosmetycznych, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, zestawy
do manicure, pilniki do paznokci, długopisy z brokatem do materiałów
piśmiennych, kleje z brokatem do celów piśmienniczych, naklejki [kalkomanie], albumy na naklejki, naklejki, masy specjalne do modelowania, materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], flamastry, zestawy do malowania dla dzieci, książki do malowania,
materiały do rysowania, książeczki do kolorowania, publikacje drukowane, publikacje promocyjne, zestawy piśmienne, kleje do artykułów
papierniczych, kleje do użytku artystycznego, taśmy klejące do celów
papierniczych, albumy kolekcjonerskie, pamiętniki, dzienniki, szablony do paznokci, szablony do malowania twarzy, papierowe szablony
do wycinanek, komiksy, przybory kosmetyczne, kosmetyczki z wyposażeniem, ozdoby do włosów w formie grzebieni, ozdoby do włosów
w postaci opasek do zawijania włosów, frotki do włosów, gumki
do kucyków i wstążki do włosów, spinki do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, klamry do włosów, zabawki, modele [zabawki], zabawki edukacyjne, puzzle [zabawki], zabawki pluszowe, zabawki
dmuchane, zabawki modułowe, zabawki mechaniczne, zabawki inteligentne, zabawki elektroniczne, zabawki muzyczne, pojazdy [zabawki], biżuteria zabawkowa, meble zabawkowe, projektory zabawkowe,
namioty zabawkowe, zabawkowe narzędzia, zabawkowe kosmetyczki, rakiety zabawkowe, broń zabawkowa, okulary zabawkowe, roboty
zabawkowe, domki do zabawy, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z takimi towarami jak: zestawy do zabawy, piłki do zabawy, ludziki do zabawy, figurki do zabawy, samoloty do zabawy,
klocki do zabawy, lalki do zabawy, plastelina do zabawy, zabawki zdalnie sterowane, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki
do wody, zabawki do wanny, zabawki [figurki] akcji, zabawki na baterie, bańki mydlane [zabawki], zestawy magika [zabawki], elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, ubranka dla zabawek, zabawki do szkicowania, zabawki do piaskownicy, zabawki do rysowania, zabawki
do jeżdżenia, sztuczne ognie – zabawki, sterowniki do zabawek, maty
do zabawy z pojazdami zabawkowymi, zabawkowe sztuczne paznok-

cie, zabawkowe zestawy narzędzi, modele będące zabawkami, zabawkowa zastawa stołowa, instrumenty muzyczne zabawkowe, komputery do zabawy [niedziałające], modele pojazdów do zabawy, maty
do zabawy z zabawkami dla niemowląt, latawce będące zabawkami,
zabawkowy sprzęt sportowy, klocki do zabawy [konstrukcyjne], modułowe domki do zabawy, śmieszne gadżety do zabawy, zabawki-pojazdy sterowane elektronicznie, zabawki związane z magią, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne,
zestawy do gotowania [zabawki], elektroniczne zabawki do nauki, zabawki rozwojowe dla niemowląt, tory do samochodów-zabawek, pojazdy sterowane radiowo [zabawki], plastelina magnetyczna będąca
zabawką, zdalnie sterowane samoloty-zabawki, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z takimi towarami jak: zestawy zabawkowe dla lalek, figurki zabawkowe do kolekcjonowania, śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy], artykuły do zabawy dla dzieci,
zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, postacie z bajek fantasy [zabawki], maski na twarz będące zabawkami, kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], zestawy zabawkowe do figurek akcji, imitacje preparatów toaletowych będące zabawkami, wielofunkcyjne
stoliki dla dzieci [zabawkowe], modele pojazdów w zmniejszonej skali
[zabawki], modele konstrukcji w zmniejszonej skali [zabawki], roboty
zmieniające się w inne zabawki, kostiumy będące przedmiotami
do zabawy dla dzieci, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, elektryczne figurki do zabawy wydające sygnały
świetlne i dźwiękowe, gry, gry elektroniczne, gry automatyczne, gry
towarzyskie, gry-łamigłówki, gry planszowe, gry mechaniczne, gry
karciane, gry akcji zręcznościowe, elektroniczne gry planszowe, karty
do gry i gry w karty, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, podręczne konsole do gry, gry
przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, karty na wymianę
[gry karciane], gry związane z postaciami fikcyjnymi, karty do gry
do wykonywania sztuczek magicznych, gry przystosowane do użytku
z odbiornikami telewizyjnymi, gry elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, ciastolina, zestawy modelarskie, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Kampanie marketingowe, Zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi w zakresie pokazów towarów, Publikowanie tekstów reklamowych.

(111) 344688
(220) 2021 03 03
(210) 525467
(151) 2021 08 18
(441) 2021 04 19
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBURED
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne,
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe,
Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci,
Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych,
Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze,
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych,
Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów

Nr 33/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne,
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora
do celów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne,
Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lecznicze, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza (cukier
mlekowy), Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp,
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszania owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym,
Sulfonamidy jako leki, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do celów
farmaceutycznych, wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom,
Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia
rozpylające do aerozoli, do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji,
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych,
Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane
elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych,
Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane
przez personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych,
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 344689
(220) 2021 03 03
(210) 525473
(151) 2021 08 18
(441) 2021 04 19
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBURED
(540)

(591) biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne,
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe,
Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci,
Balsamy kosmetyczne, Perfum, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych,
Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze,
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych,
Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne,
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora
do celów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne,
Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lecznicze, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza (cukier
mlekowy), Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp,
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszania owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym,
Sulfonamidy jako leki, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do celów
farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom,
Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia
rozpylające do aerozoli, do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji,
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych,
Butelki dla niemowląt, prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane
elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych,
Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane
przez personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki
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antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych,
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 344690
(220) 2021 03 03
(210) 525475
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 19
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA ZŁOTE CERAMIDY
(510), (511) 3 Kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, kosmetyki przeznaczone do mycia
i pielęgnacji ciała i twarzy.
(111) 344691
(220) 2021 03 03
(210) 525476
(151) 2021 08 18
(441) 2021 04 19
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBURED FORTE
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne,
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe,
Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci,
Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych,
Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze,
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych,
Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne,
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora
do celów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne,
Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lecznicze, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza (cukier
mlekowy), Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp,
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,

Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszania owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym,
Sulfonamidy jako leki, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do celów
farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom,
Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia
rozpylające do aerozoli, do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji,
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych,
Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane
elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych,
Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane
przez personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych,
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 344692
(220) 2021 03 03
(210) 525509
(151) 2021 08 18
(441) 2021 04 19
(732) JAKUBIAK MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ratusz w Krotoszynie-rok budowy 1689 KROTOSZYN
(540)

(591) złoty, brązowy, biały, czarny
(531) 25.01.15, 05.07.02, 07.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające.
(111) 344693
(220) 2021 03 03
(210) 525510
(151) 2021 08 02
(441) 2021 04 06
(732)	AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BYCZA
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do upraw, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Kwalifikowany materiał siewny.
(111) 344694
(151) 2021 08 02

(220) 2021 03 03
(441) 2021 04 06

(210) 525511
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(732)	AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ŁATKA
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do upraw, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Kwalifikowany materiał siewny.
(111) 344695
(220) 2021 03 03
(210) 525512
(151) 2021 08 02
(441) 2021 04 06
(732)	AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MLECZNA
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do upraw, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Kwalifikowany materiał siewny.
(111) 344696
(220) 2021 03 03
(210) 525513
(151) 2021 08 02
(441) 2021 04 06
(732)	AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROGATA
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do upraw, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Kwalifikowany materiał siewny.
(111) 344697
(220) 2021 03 03
(210) 525514
(151) 2021 08 02
(441) 2021 04 06
(732)	AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) USZATA
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do upraw, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Kwalifikowany materiał siewny.
(111) 344698
(220) 2021 03 03
(210) 525515
(151) 2021 08 02
(441) 2021 04 06
(732)	AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIELONY ZAKĄTEK
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Nasiona
do celów ogrodniczych, Nasiona traw trawnikowych, Nasiona traw
gazonowych, Kwalifikowany materiał siewny.
(111) 344699
(220) 2021 03 03
(210) 525516
(151) 2021 08 02
(441) 2021 04 06
(732)	AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DALGETY ACTIV SOIL
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do upraw, Nasiona dla rolnictwa, Nasiona do siewu, Nasiona traw, Kwalifikowany materiał siewny.
(111) 344700
(220) 2021 02 12
(210) 524524
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 14
(732) Diakoneo KdöR, Neuendettelsau (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Diakoneo
(510), (511) 35 Handel hurtowy i detaliczny mebli, tekstyliów, odzieży, zabawek, towarów elektrycznych i elektronicznych oraz książek,
płyt i CD, DVD i innych zapisanych i nie zapisanych elektronicznych
nośników informacji, 36 Finansowanie projektów w sektorach pomocy w nagłych wypadkach i rehabilitacji poprzez zarządzanie datkami
i funduszami osób trzecich oraz przekazywanie datków, zbieranie, zarządzanie, dystrybucję datków pieniężnych, zbieranie datków na cele
charytatywne, jak również na cele non-profit, charytatywne i kościelne, zapobieganie katastrofom i przygotowanie na nie, Organizacja
zbiórek, Usługi funduszu dobroczynnego, Zbieranie funduszy, Zbieranie funduszy poprzez datki, Oraz ubieganie się o środki publiczne
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i niepubliczne [fundusze loteryjne, fundusze z innych organizacji
charytatywnych] na prowadzenie działań pomocowych w związku
z głodem, katastrofami i nagłymi przypadkami, 39 Transport, Eskortowanie podróżnych, Usługi w zakresie organizowania transportu
dla wycieczek, 41 Nauczanie, Kształcenie, Organizacja, organizowanie i prowadzenie seminariów i szkoleń, Usługi rozrywkowe, Zajęcia
sportowe i kulturalne, 43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania oraz wyżywienia dla gości, 44 Usługi medyczne, Usługi ambulatoryjne, Medyczna opieka pielęgniarska, Doradztwo zdrowotne
dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych umysłowo lub
z kilkoma rodzajami upośledzenia, 45 Usługi socjalne dotyczące indywidualnych potrzeb osób starszych, chorych, niepełnosprawnych
lub społecznie upośledzonych, tj. porady w sprawach urzędowych,
gotowość do udzielania osobistej pomocy rodzinom z pacjentami
cierpiącymi na choroby zagrażające życiu, usługi socjalne dla osób
starszych, chorych lub społecznie upośledzonych lub osób niepełnosprawnych, usługi socjalne przez Internet w celu nawiązywania
kontaktów społecznych, usługi w zakresie zakupów osobistych, doradztwo duchowe i przekazywanie odzieży osobom potrzebującym
[usługi charytatywne], organizacja imprez religijnych.

(111) 344701
(220) 2021 03 04
(210) 525536
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 19
(732) KLUB SPORTOWY DIAMOND KIDS, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diamond KIDS
(540)

(591) niebieski, biały, czerwony, zielony, pomarańczowy, szary
(531) 17.02.02, 17.02.04, 26.07.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej
odzieży, w tym odzieży sportowej i przyrządów do ćwiczeń fizycznych, Usługi w zakresie promocji sportu oraz rozpowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez reklamowanie za pośrednictwem
materiałów i artykułów reklamowych takich jak: wydawnictwa,
plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy, kalendarze, fotografie,
różnego rodzaju artykuły upominkowe z nadrukami o charakterze
reklamowym, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama radiowa, Reklama telewizyjna, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi w zakresie promowania imprez sportowych, 41 Usługi
w zakresie edukacji, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów w szczególności w zakresie edukacji i rozrywki, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
zawodów sportowych, usługi prowadzenia działalności szkoleniowej
we wszystkich dziedzinach życia sportowego i rekreacyjnego, edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, promocja kultury fizycznej
i sportu oraz aktywnego trybu życia, współdziałanie z władzami
miasta w zakresie rozwoju sportu i kultury fizycznej, propagowanie
profilaktyki prozdrowotnej, inicjowanie i wspieranie działalności krajoznawczej oraz związanej z aktywnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży, usługi trenerskie, działalność w zakresie sportu wyczynowego, działalność w zakresie sportu wspinaczkowego, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie wakacyjnych obozów sportowych, Usługi
w zakresie organizowania gier, zabaw i konkursów sprawnościowych
i rozrywkowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, Organizowanie imprez rozrywkowych:
pikników, festynów, widowisk, przedstawień artystycznych, koncertów, dyskotek, dancingów, występów folklorystycznych, Organizowanie przyjęć i uroczystości okolicznościowych na zlecenie osób
trzecich, Użytkowanie, obsługa i wynajmowanie obiektów sporto-
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wych, sal gimnastycznych, siłowni, kortów tenisowych, basenów
rehabilitacyjno-rekreacyjnych, Wypożyczanie sprzętu sportowego,
Usługi wydawnicze, usługi w zakresie publikowania książek, czasopism, katalogów, broszur, prospektów, folderów, plakatów, materiałów dydaktycznych, usługi w zakresie wydawania i udostępniania
publikacji elektronicznych, usługi redakcyjne, usługi poligraficzne,
produkcja nagrań audio i video, usługi fotograficzne, prowadzenie
agencji artystycznej i galerii, Organizacja wystaw i targów.

(111) 344702
(220) 2021 03 04
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 12
(732)	HÖFT KAROL, Kruszyn Krajeński (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) special space
(540)

(210) 525540

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Reklama, 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania, Projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, Usługi
związane z projektowaniem graficznym.
(111) 344703
(220) 2021 03 04
(210) 525550
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 12
(732) June Life, Inc., San Francisco (US)
(540) (znak słowny)
(540) JUNE
(510), (511) 11 Elektryczne urządzenia do gotowania, mianowicie kuchenne elektryczne piekarniki do gotowania i konwekcyjne.
(111) 344704
(220) 2021 03 04
(210) 525551
(151) 2021 07 23
(441) 2021 04 06
(732) PODSKARBI MARCIN TOTU LEGAL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOTU LEGAL
(540)

(591) czarny, złoty, srebrny
(531) 07.05.08, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 45 Doradztwo prawne.
(111) 344705
(220) 2021 03 04
(210) 525566
(151) 2021 07 22
(441) 2021 04 06
(732) PORTFEL INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORTFEL INWESTYCYJNY
(540)

(591) złoty, czarny, biały
(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo związane z zarządzaniem, Usługi marketingowe, Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami,
Zarządzanie hotelami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Outsourcing [doradztwo biznesowe],
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 36 Inwestycje
finansowe, Inwestycje kapitałowe, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Pożyczki [finansowanie], Zarządzanie
finansami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Transakcje finansowe, 37 Budownictwo,
Budownictwo komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, Nadzór budowlany, Usługi doradztwa budowlanego, 43 Usługi hotelowe.

(111) 344706
(220) 2021 03 04
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 12
(732)	GRUPA NOBILEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOBILEA
(540)

(210) 525577

(591) granatowy, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 05.03.02, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Doradztwo
dotyczące reklamy, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego,
Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie promocji
sprzedaży, Doradztwo w zakresie segmentacji rynku, Doradztwo
w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo reklamowe
i marketingowe, 36 Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Wynajem nieruchomości i majątku, Agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, Biuro wynajmu mieszkań, Dzierżawa biur, Dzierżawa
budynków, Dzierżawa domów, Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi agencji kredytowych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Nabywanie
gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje wynajmu
zakwaterowania w domach opieki, Administrowanie domami czynszowymi, Pobieranie czynszu, Dostarczanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, Doradztwo dotyczące kredytów, Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), Udzielanie informacji, konsultacji
i porad w dziedzinie wyceny finansowej, Usługi w zakresie wyceny
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Budowa bloków
mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa i naprawa magazynów, Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie budynków,
Czyszczenie budynków [powierzchni zewnętrznych], Konserwacja
budynków, Malowanie budynków, Konserwacja instalacji przemysłowych, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, Konserwacja i naprawa części
i akcesoriów budynków, Izolowanie dachów, Izolowanie budynków,
Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Instalacja,
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naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Instalacja systemów
do czystych pomieszczeń, Instalacja systemów do kontroli środowiska w czystych pomieszczeniach, Instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, Konserwacja systemów elektronicznych lub
klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do wentylacji budynków,
Konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, Konserwacja i naprawa
instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Konserwacja
i naprawa instalacji grzewczej, Instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja systemów kontroli środowiska, Instalacja
systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room], Instalacja urządzeń
do usuwania kurzu, Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia,
Instalacja urządzeń łazienkowych, Instalowanie systemów rur przewodzących gazy, Instalowanie systemów rur doprowadzających gaz.

(111) 344707
(220) 2021 03 05
(210) 525584
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 12
(732)	ARGENZIANO FRANCESCO ARGENZIANO EFFETTI,
Rachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARGENZIANO EFFETTI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 22.01.15, 22.01.21,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 15 Futerały na instrumenty muzyczne, Elektryczne instrumenty muzyczne, Elektryczne i elektroniczne instrumenty muzyczne, Elektroniczne urządzenia i instrumenty muzyczne, Elektroniczne
syntezatory jako instrumenty muzyczne, Dopasowane pokrowce
na instrumenty muzyczne, Instrumenty muzyczne, Instrumenty muzyczne elektroniczne, Instrumenty muzyczne w stylu zachodnim, Instrumenty muzyczne zawierające urządzenia do wytwarzania sygnałów dźwiękowych, Instrumenty muzyczne zawierające urządzenia
do modyfikowania sygnałów dźwiękowych, Instrumenty muzyczne
zawierające układy do modyfikacji sygnałów dźwiękowych, Syntezatory [instrumenty muzyczne], Urządzenia elektroniczne do syntezowania muzyki [instrumenty muzyczne].
(111) 344708
(220) 2021 03 05
(210) 525595
(151) 2021 08 18
(441) 2021 04 19
(732) BREWE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Koktajl Inwestycyjny
(510), (511) 41 Organizacja webinariów, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Kursy edukacyjne dotyczące
finansów, Szkolenia związane z finansami, Szkolenie personelu zajmującego się finansami, Usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów,
Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, Zapewnianie kursów instruktażowych
w zakresie finansów.
(111) 344709
(220) 2021 03 05
(210) 525633
(151) 2021 08 05
(441) 2021 04 12
(732) KASTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Błonie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kastell Robotics
(510), (511) 7 Elektryczne zamiatarki do dywanów, Zamiatarki bezprzewodowe, Zamiatarki do trawników [maszyny], Zamiatarki
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drogowe, Zamiatarki drogowe [maszyny], Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zamiatarki elektryczne, Zamiatarki elektryczne (części
maszyn), Zamiatarki [maszyny] do basenów, Zamiatarki ulic, Zamiatarki ulic [maszyny], Automatyczne maszyny do czyszczenia,
Czyszczenie [Maszyny i urządzenia do-] [elektryczne], Elektryczne
maszyny do polerowania podłóg, Elektryczne maszyny domowe
do odkurzania, Elektryczne parowe maszyny czyszczące, Maszyny
czyszczące do basenów, Maszyny czyszczące poprzez ssanie używane w produkcji, Maszyny do ciągłego czyszczenia i wybielania,
Maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, Maszyny do czyszczenia
dywanów, Maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny do czyszczenia na sucho, Maszyny do czyszczenia
podłóg, Maszyny do czyszczenia powierzchni przy użyciu wody
pod wysokim ciśnieniem, Maszyny do czyszczenia przemysłowego,
Maszyny do czyszczenia przemysłowego [z użyciem szamponu], Maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], Maszyny do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], Maszyny do czyszczenia ulic
z własnym napędem, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny
do mycia [elektryczne], Maszyny do mycia i szczotkowania, Maszyny
do mycia podłóg, Maszyny do mycia szkła, Maszyny do mycia szyb
okien, Maszyny do polerowania podłóg, Maszyny do polerowania
podłóg [elektryczne], Maszyny do szczotkowania [zamiatanie], Maszyny do szczotkowania dywanów, Maszyny do szorowania, Maszyny do szorowania podłóg, Maszyny do szybkiego ścierania, Maszyny
do zamiatania ulic, Maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów
[za pomocą szamponu], Maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów, Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Maszyny
i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, Maszyny przemysłowe do czyszczenia dywanów szamponem, Maszyny przemysłowe
do odkurzania dywanów, Maszyny ścierające do czyszczenia, Maszyny ssące do oczyszczania, Maszyny zmiatające, Roboty przemysłowe,
Roboty do czyszczenia podłóg [polerowania], Roboty do czyszczenia
podłóg [odkurzania], Roboty do czyszczenia do celów domowych,
Odkurzacze roboty, Roboty sprzątające na potrzeby gospodarstwa
domowego, Roboty samonapędowe do celów przemysłowych
do stosowania w pomieszczeniach, Automatyczne urządzenia
do zamiatania basenów pływackich, Automatyczne urządzenia
do czyszczenia basenów, Automatyczne urządzenia do szorowania
podłóg, 37 Czyszczenie aut, Czyszczenie basenów, Czyszczenie budynków, Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Czyszczenie budynków od zewnątrz,
Czyszczenie budynków [powierzchni zewnętrznych], Czyszczenie
budynków [wnętrz], Czyszczenie budynków zabrudzonych przez
ptaki, Czyszczenie butów, Czyszczenie dywanów, Czyszczenie dywanów i chodników, Czyszczenie elewacji budynków, Czyszczenie
fasad budynków, Czyszczenie higieniczne [budynki], Czyszczenie
higieniczne [baseny], Czyszczenie pomieszczeń domowych, Czyszczenie powierzchni handlowych, Czyszczenie powierzchni podłóg,
Czyszczenie powierzchni sufitów, Czyszczenie powierzchni ścian,
Czyszczenie przemysłowe budynków, Czyszczenie wewnętrznych
powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, Polerowanie
(czyszczenie), Przemysłowe gruntowne czyszczenie handlowych placówek gastronomicznych, Udzielanie informacji związanych z czyszczeniem zewnętrznych elementów budynków.

(111) 344710
(220) 2021 03 05
(151) 2021 08 05
(441) 2021 04 12
(732) DZIENNIAK DANIEL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEOLOGY PROJECT
(540)

(210) 525644

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież codzienna, Odzież sportowa, Odzież
dziecięca, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież
damska, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Spodnie,
Spodnie sportowe, Spodnie dresowe, Spodnie wierzchnie, T-shirty
z krótkim rękawem, Bielizna, Skarpetki z palcami, Czapki [nakrycia
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głowy], Czapki jako nakrycia głowy, Kaszkiety, Opaski na głowę, Opaski na głowę [odzież], Swetry, Spodenki, Spódnico-spodenki, Szorty,
Spódnice.

(540)

(111) 344711
(220) 2021 03 07
(210) 525671
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 12
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Limited Edition AFRICANT WINE OF SOUTH AFRICA
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty, szary, zielony,
fioletowy, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 03.02.09,
03.02.15, 03.02.24, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 33 Wina.

(591) biały, czarny, czerwony, żółty, szary, zielony, fioletowy,
niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.07, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22, 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 33 Wina.
(111) 344712
(220) 2021 03 07
(210) 525672
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 12
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Limited Edition AFRICANT WINE OF SOUTH AFRICA<br />
(540)

(111) 344714
(220) 2021 03 08
(151) 2021 08 04
(441) 2021 04 19
(732) MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MED SHAPE
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.15, 02.03.16, 02.03.23
(510), (511) 10 Urządzenia do prowadzenia zabiegów w zakresie poprawy wyglądu sylwetki człowieka.
(111) 344715
(220) 2021 03 08
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732)	AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AREAPAK
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy, żółty, szary, zielony, fioletowy,
niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 03.03.03,
03.03.15, 03.03.24, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 33 Wina.
(111) 344713
(220) 2021 03 07
(210) 525673
(151) 2021 08 03
(441) 2021 04 12
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Limited Edition AFRICANT WINE OF SOUTH AFRICA<br />

(210) 525677

(210) 525711

(531) 24.15.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(111) 344716
(220) 2021 03 12
(210) 525982
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) BIOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vegan Life
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(540)

(540)

(591) zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.02.07, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 Nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Migdały przetworzone, Rodzynki, Suszone owoce, Owoce przetworzone, Warzywa
suszone, Warzywa przetworzone, Przeciery owocowe, Przeciery
warzywne, Pasty warzywne, Pasty na bazie orzechów, Dżemy, Oleje
jadalne, Płatki kokosowe, Wiórki kokosowe, Napoje na bazie mleka
kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Suszone grzyby jadalne, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie owoców, Chipsy
warzywne, Chipsy owocowe, 30 Płatki zbożowe, Muesli, Kasze, Mąka,
Makarony, Ryż, Przetworzona komosa ryżowa, Kakao, Kawa naturalna, Herbata, Przyprawy, Cukier, Słodziki naturalne, Batony zbożowe,
Batoniki muesli, Chipsy zbożowe, Chrupki zbożowe, Miód naturalny,
Zioła suszone, Ocet winny, Ocet balsamiczny, Słodycze bez cukru,
Słodycze zawierające owoce, Sosy, Musy, Drożdże.
(111) 344717
(220) 2021 02 01
(210) 524002
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 19
(732)	SZYMAŃSKI GABRIEL GAMAELEKTRO, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOLAR SQUAD systemy fotowoltaiczne
(540)

(591) biały, jasnozielony, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.14, 14.01.10
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
transformowania, akumulowania, regulowania lub kontrolowania
elektryczności, 37 Usługi instalacyjne instalacji fotowoltaicznych.
(111) 344718
(220) 2021 02 01
(210) 524016
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 26
(732)	GRUPA CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DANCAN modern home furniture
(510), (511) 20 Meble, Lustra, karnisze do zasłon, zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, pościel, oprócz bielizny pościelowej, poduszki, poduszki dla zwierząt, pokrowce na odzież, chodziki
dla dzieci, stojaki na czasopisma, dekoracje przestawne, leżaki, materace sprężynowe do łóżek, 35 Usługi w zakresie handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w związku ze sprzedażą mebli, luster, lamp, dywanów i innych produktów związanych z wyposażeniem mieszkań, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, Reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej.
(111) 344719
(220) 2021 02 01
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 26
(732)	GRUPA CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAN CAN modern home furniture
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(210) 524017

(531) 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 20 Meble, Lustra, karnisze do zasłon, zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, pościel, oprócz bielizny pościelowej, poduszki, poduszki dla zwierząt, pokrowce na odzież, chodziki
dla dzieci, stojaki na czasopisma, dekoracje przestawne, leżaki, materace sprężynowe do łóżek, 35 Usługi w zakresie handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w związku ze sprzedażą: mebli, luster, lamp, dywanów i innych produktów związanych z wyposażeniem mieszkań, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, Reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej.
(111) 344720
(220) 2021 02 02
(210) 524050
(151) 2021 07 14
(441) 2021 03 29
(732)	HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROFISEPT
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Produkty zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, Produkty w postaci: maści, żelów, kremów,
płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycznych-zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne,
Mydła antyseptyczne, Mydła w postaci żeli o właściwościach antyseptycznych, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania
skóry, Substancje antybakteryjne do celów medycznych, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, herbicydy, pestycydy, insektycydy.
(111) 344721
(220) 2021 02 04
(210) 524075
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTY KURCZAK Łukosz TRUST 4 FOOD
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 03.07.03, 03.07.24, 25.01.05, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Drób, Drób gotowany, Pieczony drób, Drób, nieżywy,
Ekstrakty drobiowe, Potrawy gotowe na bazie drobiu, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Hamburgery z kurczaka, Kawałki
kurczaka, Kawałki kurczaka do kanapek, Kiełbasy z kurczaka, Krokiety z kurczaka, Kurczak, Kurczak gotowany, Kurczak liofilizowany, Kur-
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czak smażony, Kurczak teriyaki, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki
kurczaka w panierce], Pasztet z kurczaka, Mus z kurczaka, Mrożone
posiłki składające się głównie z kurczaka, Pieczony kurczak, Przystawki mrożone składające się głównie z kurczaka, Pulpety z kurczaka, Sałatka z kurczaka, Skrzydełka kurczaka, Suszone mięso kurczaka,
Szarpany kurczak, Udka z kurczaka, Świeży kurczak, Ugotowane posiłki składające się głównie z kurczaka, Wywar z kurczaka.

(111) 344722
(220) 2021 02 02
(210) 524078
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) BOSKI ANDRZEJ CZERKAWSKI NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice (PL);
CZAJA ANNA CZERKAWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czerkawski Nieruchomości
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 344723
(220) 2021 02 04
(210) 524121
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 19
(732)	AM MEDICAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FALCON
(540)

(540)

(591) czarny
(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 12 Wiosła, Wiosła do canoe, Wiosła do kajaków, Kajaki, 25
Kombinezony piankowe do sportów wodnych powierzchniowych,
Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, Termoaktywne nakrycia głowy, Buty do wody, Kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, Kombinezony piankowe do surfingu,
Kombinezony piankowe do windsurfingu, Kombinezony piankowe,
Rękawice do nurkowania, 28 Deski do pływania, Deski do pływania
do celów rekreacyjnych, Deski do paddleboardingu, Nadmuchiwane
dętki do użytku w rekreacji wodnej, Kapoki do pływania, Wąskie kajaki do surfski, Deski do wakeboardingu, Rękawice do jazdy na nartach
wodnych, Deski surfingowe, Deski surfingowe z żaglem, Wiązania
do nart wodnych, Deski do bodysurfingu, Narty wodne, 35 Sprzedaż
hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż online następujących towarów:
wiosła, wiosła do canoe, wiosła do kajaków, kajaki, kombinezony
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, kombinezony
piankowe dla narciarzy wodnych, termoaktywne nakrycia głowy,
buty do wody, kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów
podwodnych, kombinezony piankowe do surfingu, kombinezony piankowe do windsurfingu, kombinezony piankowe, rękawice
do nurkowania, deski do pływania, deski do pływania do celów rekreacyjnych deski do paddleboardingu, nadmuchiwane dętki do użytku
w rekreacji wodnej, kapoki do pływania, wąskie kajaki do surfski, deski do wakeboardingu, rękawice do jazdy na nartach wodnych, deski
surfingowe, deski surfingowe z żaglem, wiązania do nart wodnych,
deski do bodysurfingu, narty wodne.
(111) 344725
(220) 2021 02 04
(210) 524141
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732)	LA-LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) frojo.
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 03.07.01, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Ochronne kaski sportowe, Kaski ochronne dla dzieci,
12 Hulajnogi jako pojazdy, Hulajnogi elektryczne, 28 Ochraniacze
do uprawiania sportu, Rękawice wykonane specjalnie do noszenia
podczas uprawiania sportu, Łyżworolki, Deskorolki, Torby na łyżworolki, Hulajnogi jako zabawki, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz
sprzedaż online następujących towarów: ochronne kaski sportowe,
kaski ochronne dla dzieci, hulajnogi, hulajnogi elektryczne, ochraniacze do uprawiania sportu, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, łyżworolki, deskorolki, torby na łyżworolki, hulajnogi jako zabawki.
(111) 344724
(220) 2021 02 04
(210) 524122
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 19
(732)	AM MEDICAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TSUNAMI

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki i środki kosmetyczne do mycia oraz pielęgnacji ciała, twarzy i włosów, w tym kosmetyki i środki kosmetyczne
ze składników naturalnych oraz wegańskie, Kremy do ciała, kremy
do twarzy, masła i pasty do ciała i do twarzy, Kosmetyki do mycia
i pielęgnacji włosów, szampony, Mydła, płyny do mycia, Dezodoranty, Maseczki kosmetyczne, Kosmetyki perfumowane, Mleczka
i olejki do celów kosmetycznych, serum i hydrolaty do celów kosmetycznych, Środki do czyszczenia i pielęgnacji zębów, Perfumy i wody
toaletowe Kosmetyki upiększające, Kosmetyki do makijażu, w tym
ze składników naturalnych oraz wegańskie, Kosmetyki do zmywania
makijażu, oczyszczania skóry twarzy, Środki czyszczące i piorące,
w tym ze składników naturalnych, Kosmetyki i środki kosmetyczne
o właściwościach dezynfekujących, Kosmetyki i środki kosmetyczne
ze składnikami antybakteryjnymi, Kosmetyki i kremy regenerujące
do skóry, 5 Lecznicze środki higieniczne i kosmetyczne do leczenia,
pielęgnacji i regeneracji skóry ciała i twarzy a także rąk, paznokci
i włosów, Kremy, balsamy, emulsje, żele, lotiony o charakterze leczniczym, zwłaszcza przeznaczone do skóry osób poddawanych terapii
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onkologicznej, radioterapii i chemioterapii oraz do leczenia i pielęgnacji blizn i poparzeń, Preparaty dezynfekujące, sanitarne i antyseptyczne do oczyszczania skóry, Chusteczki nasączone środkami
dezynfekcyjnymi, sanitarnymi lub pielęgnacyjnymi.

(111) 344726
(220) 2021 02 04
(210) 524142
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732)	LA-LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FROJO
(510), (511) 3 Kosmetyki i środki kosmetyczne do mycia oraz pielęgnacji ciała, twarzy i włosów, w tym kosmetyki i środki kosmetyczne
ze składników naturalnych oraz wegańskie, Kremy do ciała, kremy
do twarzy, masła i pasty do ciała i do twarzy, Kosmetyki do mycia
i pielęgnacji włosów, szampony, Mydła, płyny do mycia, Dezodoranty, Maseczki kosmetyczne, Kosmetyki perfumowane, Mleczka
i olejki do celów kosmetycznych, serum i hydrolaty do celów kosmetycznych, Środki do czyszczenia i pielęgnacji zębów, Perfumy i wody
toaletowe kosmetyki upiększające, Kosmetyki do makijażu, w tym
ze składników naturalnych oraz wegańskie, Kosmetyki do zmywania
makijażu, oczyszczania skóry twarzy, Środki czyszczące i piorące,
w tym ze składników naturalnych, Kosmetyki i środki kosmetyczne
o właściwościach dezynfekujących, Kosmetyki i środki kosmetyczne
ze składnikami antybakteryjnymi, Kosmetyki i kremy regenerujące
do skóry, 5 Lecznicze środki higieniczne i kosmetyczne do leczenia,
pielęgnacji i regeneracji skóry ciała i twarzy a także rąk, paznokci
i włosów, Kremy, balsamy, emulsje, żele, lotiony o charakterze leczniczym, zwłaszcza przeznaczone do skóry osób poddawanych terapii
onkologicznej, radioterapii i chemioterapii oraz do leczenia i pielęgnacji blizn i poparzeń, Preparaty dezynfekujące, sanitarne i antyseptyczne do oczyszczania skóry, Chusteczki nasączone środkami
dezynfekcyjnymi, sanitarnymi lub pielęgnacyjnymi.
(111) 344727
(220) 2021 02 07
(210) 524228
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 19
(732) RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) rikoland każda chwila dla pupila
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące takich towarów jak: kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące i myjące dla
zwierząt, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety dla zwierząt, suplementy mineralne dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, substancje
pobudzające łaknienie dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla
zwierząt, leki weterynaryjne, preparaty weterynaryjne, leki wydawane bez recepty, leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych,
suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy diety
do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz dla zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze, pasza lecznicza dla zwierząt, mieszanki
paszowe uzupełniające, karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żwirek dla zwierząt, substancje odżywcze,
odżywki dla zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt domowych,
piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, artykuły spożywcze dla
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, okrycia dla
zwierząt, obroże dla zwierząt, torby turystyczne, parasole, kagańce,
ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt, kojce, legowiska, budy,
klatki dla zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu
dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, koryta
do picia, czerpaki do karmy dla psów, zabawki dla zwierząt, drabiny
i huśtawki dla zwierząt, Reklama, Promocja, Marketing.
(111) 344728
(220) 2021 02 05
(210) 524239
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) FOOD & FRIENDS MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚLEDŹ NA ŁAŃCUCHU
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Serwetki papierowe, Etykiety,
Torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
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Druki do wypełniania, Grafiki, Ryciny, Fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, Organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, Prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 Przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci
informatyczne i telekomunikacyjne, Udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, Przydzielanie dostępu do baz danych, Łączność
poprzez terminale komputerowe, Łączność poprzez sieć światłowodów, Zapewnienie dostępu do portalu w Internecie, Usługi poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, Przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, Udostępnianie
połączeń z sieciami informatycznymi, Udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio
na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 Usługi gastronomiczne
i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie,
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele,
Przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(111) 344729
(220) 2021 02 08
(210) 524361
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732)	EASTEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHARLES footwear
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 25 Obuwie.
(111) 344730
(220) 2021 02 09
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 19
(732) PAZIO SŁAWOMIR MUS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASIC FEEL GOOD
(540)

(210) 524422

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 18 Etui na karty-portfele, Etui na klucze, Parasole, Plecaki,
Podróżne torby na ubranie, Sznurkowe siatki na zakupy, Torby, Torby
gimnastyczne, Torby na zakupy, Torby na zakupy na kółkach, Torby
plażowe, Torby turystyczne, Torebki, 25 Apaszki-chustki, Bandany
na szyję, Bielizna osobista, Biustonosze, Body-bielizna, Bokserki,
Chustki-apaszki, Czapki jako nakrycia głowy, Getry jako ochraniacze
zakładane na buty, Halki-bielizna, Haiki, półhalki, Kalosze wkładane
na obuwie, Kamizelki, Kąpielówki, Kombinezony, Kombinezony jako
odzież, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami,
Koszulki z krótkim rękawem, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Legginsy,
Majtki, Maski na oczy do spania, Nakrycia głowy, Narzutki na ramiona, Nauszniki-odzież, Obuwie, Obuwie plażowe, Odzież, Odzież gotowa, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Opaski na głowę, Palta,
Pantofle domowe, Paski do odzieży, Pikowane kurtki-odzież, Piżamy, Podkoszulki sportowe, Poncza, Rajstopy, Rękawiczki, Skarpetki,
Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe,
Stroje przeciwdeszczowe, Swetry, Szale, Szaliki, Szlafroki, 35 Reklama, Pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową,
Organizowanie targów handlowych, Promocja sprzedaży za pomocą
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witryny internetowej, mediów elektronicznych, Usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi pośrednictwa w handlu,
Wyceny handlowe, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(111) 344731
(220) 2021 02 11
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732)	SZUSZKIEWICZ RYSZARD, Chojnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STATIWALL
(540)

(210) 524441

(591) niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 42 Usługi projektowania.
(111) 344732
(220) 2021 02 11
(210) 524461
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blik ŻYJ BARDZIEJ!
(540)

(591) czerwony, biały, czarny, szary, różowy
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01
(510), (511) 9 Karty kredytowe, Karty kodowane, Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, Oprogramowanie do zarządzania finansami, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące
archiwalnych informacji finansowych, Terminale komputerowe do celów bankowych, Zapisane oprogramowanie komputerowe do zarządzania finansami, Systemy przetwarzania danych dotyczących spraw
finansowych, 35 Reklama, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą,
Usługi sekretarskie i biurowe, Badania i analizy rynkowe, Ekonomiczne prognozy, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez
Internet, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami
z klientami, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Skomputeryzowane zarządzanie danymi pozyskanymi za pośrednictwem
Internetu, 36 Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Działalność
monetarna, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące
transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi bankowe, Usługi finansowe, Usługi inwestycyjne, Telefoniczne udzielanie informacji odnośnie konta bankowego, Usługi bankowe związane z transferem
funduszy z kont bankowych, Usługi depozytów pieniężnych, Usługi
finansowych funduszy inwestycyjnych, Inwestycje finansowe, Udzielanie kredytów, Organizowanie kredytów, Usługi kredytowe, Pożycz-

ki, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Usługi ubezpieczeniowe,
Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Usługi agencyjne w zakresie
dodatkowych zabezpieczeń, Udzielanie informacji finansowych,
Udzielanie informacji inwestycyjnych, Informacja o ubezpieczeniach,
Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe,
Zarządzanie finansami, Analizy finansowe, Prognozy finansowe,
Bankowość online, Usługi bankowości elektronicznej, Sporządzanie raportów finansowych, Przygotowywanie analiz finansowych,
Dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, Usługi
związane z dokonywaniem transakcji finansowych, Usługi w zakresie płatności zdalnych, Usługi w zakresie elektronicznych płatności,
Usługi w zakresie administrowania płatności, Elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa],
Usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi pośrednictwa finansowego, Pośrednictwo walutowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe,
Pośrednictwo inwestycyjne, Bankowość hipoteczna i pośrednictwo
hipoteczne, Bankowość elektroniczna, Skomputeryzowane usługi
bankowe, Skomputeryzowane usługi finansowe, Prowadzenie spraw
finansowych online, Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, Usługi płatności bezdotykowych, 38 Zapewnianie dostępu do baz danych dotyczących finansów, Zapewnianie dostępu do sieci komputerowych związanych z finansami, Zapewnianie
dostępu do komputerowych baz danych dotyczących działalności
finansowej, Zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych w związku z działalnością finansową, Dostęp do treści,
stron internetowych i portali związanych z działalnością finansową,
Przesyłanie informacji dotyczących finansów drogą on-line, Usługi
łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, Usługi łączności
elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finansowych,
Usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi,
Udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych z instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów
drogą elektroniczną, Udostępnianie komputerowej bazy danych
dotyczącej działalności finansowej, 42 Badania naukowe, Badania
techniczne, Projektowanie techniczne, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi badawczo-rozwojowe, Projektowanie komputerów,
Projektowanie programów komputerowych, Programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, Opracowywanie programów do danych, Badania dotyczące programów komputerowych, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie
systemów informatycznych związanych z finansami, Projektowanie
systemów przetwarzania danych, Projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Świadczenie usług
zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, Doradztwo projektowe,
Planowanie projektu, Hosting stron internetowych, Wynajmowanie
[udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Wynajem
komputerów, Wynajem oprogramowania komputerowego, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego,
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywanie systemów komputerowych,
Integracja systemów i sieci komputerowych, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, Usługi konfiguracji sieci komputerowych,
Testowanie programów komputerowych, Zarządzanie projektami
komputerowymi, Profesjonalne doradztwo dotyczące technologii,
Usługi migracji danych, Udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów,
Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych
elektronicznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych.

(111) 344733
(220) 2021 02 11
(210) 524462
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 26
(732) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Strefa kiszonki Skarmianie Odmiana Uprawa Zbiór Zakiszanie
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(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RINOZINE
(540)

(540)

(591) biały, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, żółty,
jasnobrązowy, brązowy
(531) 24.15.13, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 Świadczenie usług doradczych w zakresie agronomii
i żywienia zwierząt gospodarskich.
(111) 344734
(220) 2021 02 11
(210) 524480
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŻAMPERSY
(540)

(591) żółty, ciemnożółty, czerwony, ciemnoczerwony, brązowy,
niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 Gry planszowe.
(111) 344735
(220) 2021 02 12
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 26
(732) MACHOWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RollSchool
(540)

(210) 524515

(531) 21.03.11, 27.05.01
(510), (511) 41 Nauka jeżdżenia na rolkach, usługi szkoleniowe dotyczące jazdy na rolkach, organizowanie pokazów jazdy na rolkach,
wynajem sprzętu sportowego, Usługi edukacyjne i szkoleniowe
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i pokazów w zakresie kultury fizycznej, ćwiczeń
gimnastycznych, Edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, edukacja w dziedzinie ekologii, promocja kultury fizycznej i sportu oraz
aktywnego trybu życia, propagowanie zdrowego stylu życia, Usługi
trenerskie, Organizowanie imprez integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych,
organizowanie obozów sportowych, organizowanie wyjazdów sportowych i rekreacyjnych.
(111) 344736
(151) 2021 08 25
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(220) 2021 02 14
(441) 2021 04 26

(210) 524615

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne,
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy
kosmetyczne, Mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe,
preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci,
balsamy kosmetyczne, perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych,
alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, anestetyki, środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, balsamy do celów leczniczych, bizmut do celów farmaceutycznych,
Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty do celów medycznych, chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne,
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów
medycznych, środki farmaceutyczne przeciw gorączce, preparaty
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora
do celów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne,
Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, laktoza-cukier
mleczny, lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze, lotony
do celów farmaceutycznych, lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta
do celów farmaceutycznych, nalewki do celów leczniczych, napoje
lecznicze, Narkotyki, środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp,
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
maść przeciw odmrożeniom, preparaty przeciw odmrożeniom, środki do odstraszanie owadów, oleje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, płyny do płukania
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, olej rycynowy
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych,
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów
dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, sulfonamidy, Surowice, tabletki do celów farmaceutycznych,
Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom,
herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, syropy do celów
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia
rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji,
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Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem
kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane
elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych,
Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane
przez personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych,
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 344737
(220) 2021 02 14
(210) 524616
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RINOZINE
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne,
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe,
Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci,
Balsamy kosmetyczne, Perfumy: Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych,
Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, bizmut do celów farmaceutycznych,
Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne,
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora
do celów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne,
Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier
mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,

Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp,
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych,
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów
dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych,
Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom,
Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia
rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji,
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem
kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane
elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych,
Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane
prze personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych,
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 344738
(220) 2021 02 12
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 06
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STARA RZEŹNIA
(540)

(210) 524628

(591) ciemnozłoty
(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.02
(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
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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) 344739
(220) 2021 02 12
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 06
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STARA RZEŹNIA
(540)

(210) 524631
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(510), (511) 39 Spedycja, przewóz towarów, Przewóz samochodami
ciężarowymi, Transport samochodowy pasażerski i towarowy, Transport autobusowy, Usługi transportu samochodami silnikowymi,
Przemieszczanie ludzi, zwierząt i ładunków, Transport przedmiotów
wartościowych samochodami opancerzonymi, Transport kolejowy,
Logistyka transportu, Wypożyczanie pojazdów, w tym samochodów
ciężarowych i osobowych, Wynajem autokarów i ciężarówek, Usługi
kierowców, Usługi rozładunku towarów, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie kontenerów magazynowych.

(111) 344741
(220) 2021 02 16
(210) 524717
(151) 2021 08 27
(441) 2021 03 22
(732) PIASKOWSKI ŁUKASZ MAGIC GROUP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONE ONE OF A KIND
(540)

(591) różowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.

(591) ciemnozłoty
(531) 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.02, 07.01.24
(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) 344740
(220) 2021 02 15
(210) 524653
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732)	GALILEO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) galileo logistic
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12

(111) 344742
(220) 2021 02 16
(210) 524749
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732)	SENISE GARCIA MARIA DEL PILAR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PADLOVNIA PADEL CLUB
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 25.07.06, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07, 26.02.12
(510), (511) 41 Usługi klubów sportowych.
(111) 344743
(220) 2021 02 16
(210) 524760
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 26
(732)	GTC AEROPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AEROPARK BUSINESS CENTRE THE JOURNEY STARTS HERE
(540)

(531) 03.07.17, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i kierowania inwestycjami budowlanymi, usługi deweloperskie: doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi,
dostarczanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie budownictwa, 36 Usługi w zakresie: pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwestycji: inwestycje kapitałowe, inwestycje na rynku nieruchomości,
usługi deweloperskie: w szczególności tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje
budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży o wynaj-
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mu nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej
i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi
i biurowymi, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych, wynajem
i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości mieszkalnych i biurowych,
usługi w zakresie administrowania i wynajmu pomieszczeń, 37 Usługi
w zakresie nadzoru budowlanego, w tym nadzór budowlany w ramach deweloperskich, usługi budowlane: budowa nowych obiektów, wyposażenie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, 39
Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, dostarczanie zgodnie
z zamówieniem przedmiotów wyposażenia, mebli i artykułów dekoracyjnych do wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych,
42 Usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych,
biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie projektowania architektonicznego budowlanego, nadzór wykonawczy, usługi w zakresie planowania urbanistycznego: projektowanie, realizacja, nadzór
wykonawczy projektów z tego zakresu, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół budynków mieszkalnych, biurowych i handlowych, 45 Usługi w zakresie ochrony budynków mieszkalnych i biurowych-ochrona mienia, Obsługa prawna inwestycji budowlanych,
wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.

(111) 344744
(220) 2021 02 17
(210) 524774
(151) 2021 07 13
(441) 2021 03 22
(732) FALEŃSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HALSZKA CRAFT STUDIO
(510), (511) 18 Torebki damskie, Torebki męskie, Skórzane etui na karty, Etui na prawo jazdy, Etui na karty [portfele], Etui, futerały na dokumenty, Kosmetyczki, Plecaki, Portfele, Walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bielizna,
Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież męska.
(111) 344745
(220) 2021 02 17
(210) 524793
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 19
(732) CENTRUM MEDYCZNE OLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Olmedzik
(510), (511) 5 Aerozole chłodzące do celów medycznych, Alkohol
do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Antybiotyki dla ryb,
Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Apteczki
pierwszej pomocy do użytku domowego, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Barwniki chirurgiczne, Butle z tlenem, napełnione,
przeznaczone do celów medycznych, Cement chirurgiczny, Cukier
mleczny do celów medycznych [laktoza], Dekstryny do użytku farmaceutycznego, Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki na farmaceutyki sprzedawane bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne, Kolagen do celów
medycznych, Kolodium do celów farmaceutycznych, Krople do oczu,
Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze płyny do przemywania
oczu, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche
szampony, Lecznicze świece do masażu, Lecznicze szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki przeciwgorączkowe, Lubrykanty do celów medycznych,
Nasączone chusteczki lecznicze, Natłuszczony papier do celów medycznych, Nośniki uwalniające leki w postaci rozpuszczalnych warstw
ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Nośniki
uwalniające leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Odczynniki do użytku medycznego, Olejki do pielęgnacji skóry
[leczniczej, Opłatki do leków do celów farmaceutycznych, Płynne
opatrunki w sprayu, Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Preparaty biochemiczne do użytku medycznego, Preparaty do kąpieli,
lecznicze, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty mentolowe do kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty paracetamolu do zastosowania doustnego, Preparaty paracetamolu do podawania dożylnego, Preparaty
paracetamolu o zmodyfikowanym uwalnianiu, Preparaty radiofarmaceutyczne do celów diagnostycznych, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Środki na odciski, Szczepionki, Szampony lecznicze, Tlen do celów medycznych, Szczepionki
dla ludzi, Wazelina do celów medycznych lub weterynaryjnych, Żele

do masażu do celów medycznych, Amalgamaty dentystyczne, Cement stomatologiczny, Bandaże do jamy ustnej, Antyseptyczny płyn
do płukania ust, Dentystyczne materiały ścierne, Gazy do użytku dentystycznego, Gips dentystyczny, Gips do celów dentystycznych, Lak
szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych,
Lakier dentystyczny, Płyny do płukania ust, Płyny do płukania jamy
ustnej do celów medycznych, Płyny do płukania ust do użytku medycznego, Płyny lecznicze do płukania ust, Stopy dentystyczne, 35
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie środków
farmaceutycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów dezynfekujących, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
do higieny intymnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny powiek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny rąk, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny uszu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów do pielęgnacji uszu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plastrów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie opatrunków,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środków farmaceutycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie leków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie leków przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla
kobiet, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie past do zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny jamy ustnej,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żeli stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie kosmetyków do twarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków naturalnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie szczotek do masażu, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla niemowląt, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ciśnieniomierzy, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie gleukometrów, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie inhalatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie termometrów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie testów diagnostycznych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułu dezynfekujących, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny intymnej, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny powiek, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny rąk, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny uszu, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji uszu, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie plastrów, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie opatrunków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie w zakresie leków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie leków przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla kobiet, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie past do zębów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny jamy ustnej, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie żeli stomatologicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków do twarzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szczotek do masażu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych
dla niemowląt, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ciśnieniomierzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie gleukometrów,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie inhalatorów, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
termometrów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie testów diagnostycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek, Usługi
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sprzedaży hurtowej w zakresie maseczek, 44 Usługi medyczne, Usługi w zakresie prowadzenia przychodni klinik medycznych, lecznic
prywatnych, poradni i gabinetów, Usługi w zakresie udzielania porad
i orzeczeń lekarskich wszystkich specjalności, Porady w zakresie farmakologii, Usługi w zakresie diagnostyki medycznej i laboratoryjnej,
Usługi w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych, Usługi
w zakresie pielęgniarskiej opieki medycznej, Usługi położnicze, Porady psychologów, Ratownictwo medyczne, Pomoc medyczna, Masaż,
Masaż leczniczy, Muzykoterapia, Fizjoterapia, Fizykoterapia: Dentystyka i stomatologia, Usługi optyczne, Usługi w zakresie telemedycyny, Usługi domów dla rekonwalescentów, Usługi sanatoryjne, Usługi
banków krwi, Usługi wykonywania leków na zamówienie, Porady
w zakresie farmakologii, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Sporządzanie receptur w aptekach, Udzielanie informacji dotyczących medycyny, Udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania
leków, Udzielanie informacji farmaceutycznych, Udzielanie informacji
pacjentom w zakresie zażywania leków, Usługi doradcze dotyczące
farmaceutyków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, Usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne związane z produktami
farmaceutycznymi, Usługi doradcze świadczone przez apteki, Usługi
doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawanie środków farmaceutycznych, Udzielanie informacji
w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej, Wynajem
urządzeń medycznych.

(111) 344746
(220) 2021 02 17
(210) 524795
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 19
(732) CENTRUM MEDYCZNE OLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRA MEDYCZNE OLMED
(540)

(591) zielony, pomarańczowy, szary
(531) 24.13.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Aerozole chłodzące do celów medycznych, Alkohol
do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Antybiotyki dla ryb,
Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Apteczki
pierwszej pomocy do użytku domowego, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Barwniki chirurgiczne, Butle z tlenem, napełnione,
przeznaczone do celów medycznych, Cement chirurgiczny, Cukier
mleczny do celów medycznych [laktoza], Dekstryny do użytku farmaceutycznego, Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki na farmaceutyki sprzedawane bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne, Kolagen do celów
medycznych, Kolodium do celów farmaceutycznych, Krople do oczu,
Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze płyny do przemywania
oczu, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche
szampony, Lecznicze świece do masażu, Lecznicze szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki przeciwgorączkowe, Lubrykanty do celów medycznych,
Nasączone chusteczki lecznicze, Natłuszczony papier do celów medycznych, Nośniki uwalniające leki w postaci rozpuszczalnych warstw
ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Nośniki
uwalniające leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Odczynniki do użytku medycznego, Olejki do pielęgnacji skóry
[leczniczej, Opłatki do leków do celów farmaceutycznych, Płynne
opatrunki w sprayu, Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Preparaty biochemiczne do użytku medycznego, Preparaty do kąpieli,
lecznicze, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty mentolowe do kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty paracetamolu do zastosowania doustne-
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go, Preparaty paracetamolu do podawania dożylnego, Preparaty
paracetamolu o zmodyfikowanym uwalnianiu, Preparaty radiofarmaceutyczne do celów diagnostycznych, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Środki na odciski, Szczepionki, Szampony lecznicze, Tlen do celów medycznych, Szczepionki
dla ludzi, Wazelina do celów medycznych lub weterynaryjnych, Żele
do masażu do celów medycznych, Amalgamaty dentystyczne, Cement stomatologiczny, Bandaże do jamy ustnej, Antyseptyczny płyn
do płukania ust, Dentystyczne materiały ścierne, Gazy do użytku dentystycznego, Gips dentystyczny, Gips do celów dentystycznych, Lak
szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych,
Lakier dentystyczny, Płyny do płukania ust, Płyny do płukania jamy
ustnej do celów medycznych, Płyny do płukania ust do użytku medycznego, Płyny lecznicze do płukania ust, Stopy dentystyczne, 35
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie środków
farmaceutycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów dezynfekujących, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
do higieny intymnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny powiek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny rąk, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny uszu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów do pielęgnacji uszu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plastrów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie opatrunków,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środków farmaceutycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie leków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie leków przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla
kobiet, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie past do zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny jamy ustnej,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żeli stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie kosmetyków do twarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków naturalnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie szczotek do masażu, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla niemowląt, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ciśnieniomierzy, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie gleukometrów, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie inhalatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie termometrów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie testów diagnostycznych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułu dezynfekujących, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny intymnej, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny powiek, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny rąk, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny uszu, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji uszu, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie plastrów, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie opatrunków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie w zakresie leków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie leków przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla kobiet, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie past do zębów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny jamy ustnej, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie żeli stomatologicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków do twarzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szczotek do masażu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych
dla niemowląt, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ci-
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śnieniomierzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie gleukometrów,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie inhalatorów, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
termometrów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie testów diagnostycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie maseczek, 44 Usługi medyczne, Usługi w zakresie prowadzenia przychodni klinik medycznych, lecznic
prywatnych, poradni i gabinetów, Usługi w zakresie udzielania porad
i orzeczeń lekarskich wszystkich specjalności, Porady w zakresie farmakologii, Usługi w zakresie diagnostyki medycznej i laboratoryjnej,
Usługi w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych, Usługi
w zakresie pielęgniarskiej opieki medycznej, Usługi położnicze, Porady psychologów, Ratownictwo medyczne, Pomoc medyczna, Masaż,
Masaż leczniczy, Muzykoterapia, Fizjoterapia, Fizykoterapia: Dentystyka i stomatologia, Usługi optyczne, Usługi w zakresie telemedycyny, Usługi domów dla rekonwalescentów, Usługi sanatoryjne, Usługi
banków krwi, Usługi wykonywania leków na zamówienie, Porady
w zakresie farmakologii, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Sporządzanie receptur w aptekach, Udzielanie informacji dotyczących medycyny, Udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania
leków, Udzielanie informacji farmaceutycznych, Udzielanie informacji
pacjentom w zakresie zażywania leków, Usługi doradcze dotyczące
farmaceutyków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, Usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne związane z produktami
farmaceutycznymi, Usługi doradcze świadczone przez apteki, Usługi
doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawanie środków farmaceutycznych, Udzielanie informacji
w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej, Wynajem
urządzeń medycznych.

(111) 344747
(220) 2021 02 17
(210) 524797
(151) 2021 08 02
(441) 2021 04 12
(732) CENTRUM MEDYCZNE OLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SZKOŁA RODZENIA OLMED
(540)

(591) pomarańczowy, zielony, szary
(531) 02.03.16, 02.03.28, 24.17.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Aerozole chłodzące do celów medycznych, Alkohol
do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Antybiotyki dla ryb,
Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Apteczki
pierwszej pomocy do użytku domowego, Apteczki pierwszej pomocy,
wyposażone, Barwniki chirurgiczne, Butle z tlenem, napełnione, przeznaczone do celów medycznych, Cement chirurgiczny, Cukier mleczny
do celów medycznych [laktoza], Dekstryny do użytku farmaceutycznego, Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki na farmaceutyki sprzedawane bez zawartości, Kapsułki
na lekarstwa, Kleje chirurgiczne, Kolagen do celów medycznych, Kolodium do celów farmaceutycznych, Krople do oczu, Lecznicze oliwki dla
niemowląt, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny
po goleniu, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze świece
do masażu, Lecznicze szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki przeciwgorączkowe, Lubrykanty do celów medycznych, Nasączone chusteczki lecznicze, Natłuszczony papier do celów medycznych, Nośniki uwalniające leki
w postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie
preparatów farmaceutycznych, Odczynniki do użytku medycznego,
Olejki do pielęgnacji skóry [leczniczej, Opłatki do leków do celów farmaceutycznych, Płynne opatrunki w sprayu, Preparaty bakteryjne

do celów medycznych, Preparaty biochemiczne do użytku medycznego, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty mentolowe do kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty paracetamolu
do zastosowania doustnego, Preparaty paracetamolu do podawania
dożylnego, Preparaty paracetamolu o zmodyfikowanym uwalnianiu,
Preparaty radiofarmaceutyczne do celów diagnostycznych, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Środki
na odciski, Szczepionki, Szampony lecznicze, Tlen do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Wazelina do celów medycznych lub weterynaryjnych, Żele do masażu do celów medycznych, Amalgamaty dentystyczne, Cement stomatologiczny, Bandaże do jamy ustnej,
Antyseptyczny płyn do płukania ust, Dentystyczne materiały ścierne,
Gazy do użytku dentystycznego, Gips dentystyczny, Gips do celów
dentystycznych, Lak szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Lakier dentystyczny, Płyny do płukania ust, Płyny
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Płyny do płukania ust
do użytku medycznego, Płyny lecznicze do płukania ust, Stopy dentystyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
środków farmaceutycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów dezynfekujących, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
do higieny intymnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
do higieny powiek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
do higieny rąk, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny uszu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji uszu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plastrów, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie opatrunków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie leków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie leków
przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla kobiet, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie past do zębów, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie artykułów do higieny jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żeli stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków do twarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków naturalnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie szczotek
do masażu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla niemowląt, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie ciśnieniomierzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
gleukometrów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie inhalatorów,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie termometrów, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie testów diagnostycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
artykułu dezynfekujących, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
do higieny intymnej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
do higieny powiek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
do higieny rąk, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny uszu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji uszu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie plastrów, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie opatrunków, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie w zakresie leków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie leków przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla kobiet, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie past do zębów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny jamy ustnej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żeli stomatologicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
kosmetyków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków
do twarzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szczotek do masażu,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla
niemowląt, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pie-
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lęgnacyjnych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ciśnieniomierzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie gleukometrów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie inhalatorów, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie termometrów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie testów diagnostycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie maseczek, 44 Usługi medyczne, Usługi w zakresie
prowadzenia przychodni klinik medycznych, lecznic prywatnych, poradni i gabinetów, Usługi w zakresie udzielania porad i orzeczeń lekarskich wszystkich specjalności, Porady w zakresie farmakologii, Usługi
w zakresie diagnostyki medycznej i laboratoryjnej, Usługi w zakresie
wykonywania zabiegów chirurgicznych, Usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki medycznej, Usługi położnicze, Porady psychologów, Ratownictwo medyczne, Pomoc medyczna, Masaż, Masaż leczniczy, Muzykoterapia, Fizjoterapia, Fizykoterapia: Dentystyka i stomatologia,
Usługi optyczne, Usługi w zakresie telemedycyny, Usługi domów dla
rekonwalescentów, Usługi sanatoryjne, Usługi banków krwi, Usługi wykonywania leków na zamówienie, Porady w zakresie farmakologii, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw, Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Sporządzanie receptur w aptekach,
Udzielanie informacji dotyczących medycyny, Udzielanie informacji
dotyczących przygotowywania i wydawania leków, Udzielanie informacji farmaceutycznych, Udzielanie informacji pacjentom w zakresie
zażywania leków, Usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, Usługi
doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych,
Usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze
świadczone przez apteki, Usługi doradcze w zakresie farmakologii,
Usługi doradztwa farmaceutycznego, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawanie środków farmaceutycznych, Udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn
i aparatury medycznej, Wynajem urządzeń medycznych.

(111) 344748
(220) 2021 02 17
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) MAJ ALEKSANDRA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Choco Loco
(540)

(210) 524855

(732)	LENARCIK SŁAWOMIR ZAKŁAD MIĘSNY LENARCIK,
Gotardy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lenarcik ZAKŁAD MIĘSNY
(540)

(591) czarny, szary
(531) 25.01.15, 26.11.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, mięso świeże i mrożone w tuszach dzielonych
na części, mięso cielęce, wieprzowe, drobiowe i królicze, mięso z dziczyzny, Podroby mięsne, podroby wieprzowe-wołowe, flaki, nerki,
ozory, płuca, serca i wątroba wieprzowa, Przetwory z podrobów
mięsnych i z krwi, kaszanka, Wyroby drobiowe i z królika, ekstrakty
mięsne, Wyroby garmażeryjne, mrożone wyroby garmażeryjne, konserwy, galaretki i sosy mięsne, pulpy mięsne, Wyroby wędliniarskie
na bazie mięsa cielęcego, drobiowego, wieprzowego i wołowego:
bekony, boczki, kiełbasy, parówki, pieczenie, salcesony, szynki, wędzonki, Wyroby okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, Pasztety z wątróbek zwierzęcych w tym również
z przeważającym użyciem składników pochodzenia roślinnego, Pasty,
nadzienia i przekąski mięsne, Tłuszcze jadalne: oleje jadalne, słonina,
smalec, 35 Usługi agencji importowo-eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować hurtowniach, sklepach, straganach
i targowiskach i na stronie internetowej wyspecjalizowanej w branży
mięsnej, wyrobów mięsnych, wędlin, artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności, 40 Ubój zwierząt, przetwórstwo
mięsne, przetwarzanie i przerabianie surowców mięsnych, Usługi
w zakresie konserwowania żywności, wędzenie żywności, Obróbka
odpadów, osadów pościekowych i zanieczyszczonych materiałów,
Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i wyrobów
wybrakowanych, recykling odpadków i odpadów.
(111) 344750
(220) 2021 02 19
(151) 2021 08 11
(441) 2021 04 26
(732) DROŻDŻ PAWEŁ, Dąbrowa Tarnowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jedynka OŚRODEK NAUKI JAZDY L
(540)

(591) różowy, brązowy, biały, złoty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.22, 17.02.02, 17.02.04, 08.01.18,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 30 Lody, Lód naturalny lub sztuczny, Lód pokruszony
ze słodzony czerwoną fasolą, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Sorbety [lody], Czekolada, Czekolada pitna, Ciastka, Ciasto w proszku,
Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Ciasto [masa do pieczenia], Karmelki [cukierki], Lukier do ciast, Lukier lustrzany [polewa
lustrzana], Mieszanki ciasta, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Naleśniki, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem,
Napoje kawowe z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie
kawy, Nugat, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Puddingi, Słodycze owocowe, Środki
wiążące do lodów spożywczych, Wyroby cukiernicze, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast.
(111) 344749
(151) 2021 07 27

(220) 2021 02 17
(441) 2021 03 29

(210) 524856
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(210) 524896

(591) niebieski, biały
(531) 02.01.23, 02.01.30, 24.17.25, 18.07.01, 18.07.09, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 41 Szkolenie kierowców, Nauka jazdy, Nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, Usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące
wszelkich pojazdów.
(111) 344751
(220) 2021 02 18
(210) 524897
(151) 2021 08 24
(441) 2021 03 29
(732) PETRA KARDZIEJONEK SPÓŁKA JAWNA, Police (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Petra
(510), (511) 36 Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości
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z funduszy własnych i powierzonych, usługi deweloperskie-kompleksowej organizacji procesów inwestycyjnych obejmujące pozyskiwanie
nieruchomości, załatwianie formalności, pozyskiwanie środków finansowych lub wykorzystywanie środków finansowych klientów, organizację procesu budowy i przeniesienie własności nieruchomości, usługi
tworzenia wspólnego kapitału w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi powiernictwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, wycena nieruchomości, 37 Usługi budowlane, usługi budowlane
w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi budowlane remontowe, usługi budowlane konserwacyjne,
nadzór budowlany, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy
i inwestora zastępczego robót budowlanych.

(111) 344752
(220) 2021 02 18
(151) 2021 08 24
(441) 2021 03 29
(732)	STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Sempre GARDEN RESTAURANT
(540)

(210) 524905

(531) 26.04.02, 26.04.07, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 30 Pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto na pizzę,
produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 32 Aperitify bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, esencje do produkcji
napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, mleko
migdałowe, mleko orzechowe, moszcz winogronowy niesfermentowany, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z kwasu chlebowego, napoje bezalkoholowe z mleka orzechowego, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, napoje z wody mineralnej,
napój migdałowy, napój pomidorowy, nektary owocowe bezalkoholowe, oranżada, orszada, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo
imbirowe, piwo słodowe, napoje warzywne, preparaty do produkcji
napojów, preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody mineralnej, proszek do wytwarzania napojów gazowanych,
proszki do napojów gazowanych, sok jabłkowy, sok pomidorowy, soki
owocowe, soki warzywne, sorbety [napoje], syropy do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda litowa, woda
mineralna, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, wody mineralne, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, napoje na bazie ryżu,
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, napoje gazowane, napój imbirowy, napoje sportowe wzbogacane proteinami, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje
alkoholowe zawierające owoce, 43 Bary szybkiej obsługi, snack-bary,
biura zakwaterowania, domy turystyczne, hotele, kafeterie, bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, restauracje,
restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki usługi barowe, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie obozów
w zakresie zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, usługi
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń.
(111) 344753
(220) 2021 02 18
(210) 524927
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 19
(732)	GUGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rapaty (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(540)

(531) 03.13.01, 03.13.02, 03.13.24
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Urządzenia
do kopiowania, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do komunikacji, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Komputerowe
bazy danych, Oprogramowanie, Nośniki dźwięku, Sprzęt i akcesoria
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, Płyty winylowe, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Segregatory na płyty CD, Pokrowce na odtwarzacze
płyt CD, Kasety muzyczne, Kasety dźwiękowe, Kasety audio, Cyfrowe
dyski audio, Dyski holograficzne, Elektroniczne nośniki danych, Dyskietki, Hologramy, Etui na płyty DVD, Etui na płyty kompaktowe, Etui
na urządzenia do przechowywania muzyki, Kasety wideo, Magnetofony, Kodowane karty upominkowe, Nagrane dyski laserowe, Nagrania
cyfrowe, Nośniki do danych, Nagrania dźwiękowe, Płyty DVD, Płyty
gramofonowe, Płyty holograficzne, Taśmy fonograficzne, 25 Nakrycia
głowy, Odzież, Obuwie, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Akcesoria na szyję, Bluzki, Bluzy dresowe, Chusty [odzież], Bokserki, Dresy
ortalionowe, Dżinsy, Komplety koszulek i spodenek, Koszule, Koszulki
bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki z nadrukami, Bielizna, Skarpetki,
T-shirty z krótkim rękawem, Rękawiczki, Opaski przeciwpotne, Opaski na głowę, Paski tekstylne, Paski skórzane [odzież], Damskie luźne
topy, Garnitury, Kombinezony, Kominiarki, Kombinezony piankowe,
Kurtki, Krótkie spodnie, Krawaty, Maski na oczy, Nauszniki [odzież],
Muszki, Odzież do spania, Odzież dziecięca, Ogrzewacze rąk [odzież],
Podkoszulki, 41 Impresariat artystyczny, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Tłumaczenia, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Parki i miasteczka rozrywki
i tematyczne, zoo i muzea, Usługi w zakresie przedstawień na żywo,
Usługi w zakresie gier wideo, Doradztwo w zakresie produkcji filmów
i muzyki, Mastering płyt, Realizacja rozrywki na żywo, Usługi studia
nagrań, Realizacja transmisji radiowych, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, Udostępnianie rozrywki
multimedialnej za pomocą strony internetowej, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Organizowanie koncertów, Usługi festiwali muzycznych, Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków.
(111) 344754
(220) 2021 02 19
(210) 524930
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 19
(732)	SMOLEŃSKA GRAŻYNA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRAMPOWO
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, Usługi doradcze dotyczące promocji
sprzedaży, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Udostępnianie
powierzchni reklamowej, Usługi marketingowe za pośrednictwem
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wyszukiwarek internetowych, Doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, Usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, 44 Usługi rolnicze, Doradztwo
rolnicze, Wypożyczanie maszyn rolniczych, Wypożyczanie urządzeń
rolniczych, Usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem sprzętu rolniczego, Usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, Udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych
i leśniczych, Usługi niszczenia chwastów, Chirurgia drzew, Hodowla
zwierząt, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Wypożyczanie hodowlanych zwierząt gospodarskich, Projektowanie ogrodów i krajobrazów, Doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu, Rozpylanie
środków ochrony roślin do celów rolniczych, Rozsiewanie z powietrza
lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych
stosowanych w rolnictwie, Usługi ogrodnicze, Usługi weterynaryjne,
Weterynaryjne usługi doradcze, Tępienie szkodników w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Doradztwo
specjalistyczne w zakresie rolnictwa, Usługi informacyjne dotyczące
rolnictwa, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, Wysiew nasion, Usługi doradcze w zakresie rolnictwa, Usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, Udzielanie informacji związanych ze stosowaniem nawozów, Doradztwo
dotyczące żywienia zwierząt, Doradztwo z zakresu ogrodnictwa.

(111) 344755
(220) 2021 02 19
(210) 524943
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) JĘDRZEJAK JAKUB HUGO YORCK, Praszka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIAT CZARODZIEJÓW
(510), (511) 41 Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji i imprez
rozrywkowych, Organizacja podróży oraz wycieczek edukacyjnych,
kolonii, zimowisk, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 344756
(220) 2021 02 19
(210) 524948
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 19
(732)	SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PURO
(510), (511) 2 Farby, farby bakteriobójcze, impregnaty do drewna, farby podkładowe, farby wypełniające, farby nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby w aerozolu, farby emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie, pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb
i lakierów, spoiwa do farb, utrwalacze do lakierów, zagęszczacze
do farb, preparaty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla
budownictwa, 19 Tynki akrylowe i mineralne, siatki z włókna szklanego jako zbrojenie tynków.
(111) 344757
(220) 2021 02 19
(210) 524955
(151) 2021 07 28
(441) 2021 04 06
(732) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO GROT J. GROT
SPÓŁKA JAWNA, Starowa Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GROT
(540)

(591) czerwony, żółty
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Bekon, Cielęcina, Drób gotowany, Drób, nieżywy, Ekstrakty do zup, Flaki, Flaki wieprzowe, Flaki wołowe, Galaretki mięsne,
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Galarety mięsne, Gęś pieczona, Golonka, Gnocchi na bazie ziemniaków, Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania
składające się głównie z mięsa, Gotowany indyk, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe
posiłki gotowane składające się głównie z indyka, Gotowe produkty
z warzyw, Gulasz wołowy, Indyk pieczony, Indyk, Kaszanka, Kiełbasa
swojska, Kiełbaski Bratwurst, Kiełbaski konserwowane, Kiełbasy, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy wędzone, Kiełbasy z kurczaka, Klopsiki drobiowe, Kiszka (krwawa-) [kiełbasa], Koncentraty zup, Kotlety wieprzowe, Krokiety, Krojone warzywa, Krwawa kiszka, Kurczak gotowany,
Kurczak, Mięsa wędzone, Mięsne nadzienia do ciast, Mięso gotowane,
Mięso gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso mielone [mięso
siekane], Mięso pieczone, Mięso świeże, Mięso wędzone, Mięso z indyka, Mięso solone, Mięso pokrojone w plastry, Owocowe nadzienia
do ciast, Paczkowane mięso, Pastrami, Pieczony drób, Pieczony kurczak, Pierożki na bazie ziemniaków, Placki ziemniaczane, Placki smażone, Pokrojone sałatki warzywne, Potrawy mięsne gotowane, Pulpety drobiowe, Pulpety, Pulpety wołowe, Pulpety z kurczaka, Sałatka
Cezar, Sałatka ziemniaczana, Sałatki drobiowe, Sałatki gotowe, Sałatki
na bazie ziemniaków, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Salceson,
Schab wieprzowy, Steki wieprzowe, Steki wołowe, Surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), Świeży drób,
Świeży indyk, Świeży kurczak, Szaszłyki, Udka z kurczaka, Warzywa
przetworzone, Wędliny, Wołowina, Wołowina gotowa do spożycia.

(111) 344758
(220) 2021 02 19
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LNE
(540)

(210) 524956

(591) różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Czasopisma [periodyki], 35 Organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych
targów handlowych online, Aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie
wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie zjazdów,
Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów
szkoleniowych, Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, Udostępnianie publikacji on-line, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikowanie
literatury instruktażowej, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Publikowanie książek, magazynów,
almanachów i czasopism, Publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych
online, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Produkcja programów telewizyjnych, Przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, Opracowywanie formatów dla programów
telewizyjnych, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem telewizji, Szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyjnych.
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(111) 344759
(220) 2021 02 19
(210) 524958
(151) 2021 07 28
(441) 2021 04 06
(732) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WASOX
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych,
Żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, Napoje
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, Herbaty ziołowe
do celów leczniczych, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy diety, Maści
do celów farmaceutycznych, Żele do celów farmaceutycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Odżywcze suplementy diety, Płyny
do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne, Żywność
dla niemowląt, Żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Plastry, Materiały do plombowania zębów,
materiały dentystyczne, Środki odkażające, Preparaty chemiczne
do celów medycznych, Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Dodatki odżywcze do celów leczniczych:
czopki, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki na lekarstwa,
Kapsułki z opłatków farmaceutycznych, Kwasy do celów farmaceutycznych, Lekarstwa do picia, Napoje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Syropy do użytku farmaceutycznego, Tabletki do celów farmaceutycznych, środki
do odkażania i opatrywania ran, Środki bakteriobójcze i grzybobójcze, Środki antyseptyczne, Preparaty antyseptyczne po goleniu, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze.
(111) 344760
(220) 2021 02 19
(210) 524995
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) CODEC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cogit
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie
biurowe, Oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie firmowe,
Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie komputerowe [programy], Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 35 Doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, Pomoc, usługi
doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
zarządzania biznesowego, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego,
Usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, Usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów,
Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, 41 Szkolenia komputerowe, Szkolenia personelu,
Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, 42 Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem
komputerowym i aplikacjami, Usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, Doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze związane z oprogramowaniem
używanym w obszarze handlu elektronicznego, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie, opracowywanie
i wdrażanie oprogramowania, Rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, Wdrażanie programów komputerowych w sieciach, 45 Licencjonowanie programów komputerowych,
Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo
związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego.

(111) 344761
(220) 2021 02 19
(210) 525007
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 19
(732) BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, Gaziantep (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baymed
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.13.25
(510), (511) 10 Fartuchy lekarskie, fartuchy pielęgniarskie, fartuchy
urologiczne, osłony angiograficzne, osłony anestezjologiczne, serwety do chirurgii ogólnej, osłony pediatryczne, osłony kardiologiczne, osłony ginekologiczne, położnicze i urologiczne, osłony neurologiczne, osłony okulistyczne, zestawy opatrunkowe, zestawy szwów,
zestawy dentystyczne, zestawy implantów, zestawy do chemioterapii, zestawy do chirurgii plastycznej, zestawy cewników, zestawy
weterynaryjne, fartuchy dla pacjentów, kombinezony do kolonoskopii, poszewki na nosze, prześcieradła, poszewki na poduszki, obrusy
chirurgiczne, Ochraniacze, obuwie i skarpetki ochronne, ręczniki medyczne, taśmy i opaski chirurgiczne, opaski medyczne, Urządzenia
i narzędzia chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne,
Meble wykonane specjalnie do celów medycznych, Sztuczne kończyny i protezy, Medyczne artykuły ortopedyczne: gorsety do celów
medycznych, buty ortopedyczne, bandaże elastyczne i podtrzymujące, bandaże gipsowe, Fartuchy chirurgiczne i sterylne prześcieradła
chirurgiczne, Środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych, Prezerwatywy, Butelki dla niemowląt, Smoczki dla niemowląt,
Smoczki, Gryzaki dla niemowląt, Bransoletki i pierścionki o działaniu
leczniczym, bransoletki i pierścionki przeciwreumatyczne.
(111) 344762
(220) 2021 02 22
(210) 525011
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 19
(732) KRAWCZUN NATALIA MSG, Banino (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MESO
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi kateringowe, Oferowanie żywności i napojów dla gości.
(111) 344763
(220) 2021 02 22
(210) 525033
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANILLA
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 Łóżko tapicerowane.
(111) 344764
(220) 2021 02 23
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) ZIEJA ELIZA ELSTATE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lovetowe.pl

(210) 525053
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(510), (511) 20 Meble, Meble loftowe, Wyroby stolarskie, Wyroby meblowe, 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z meblami.

(111) 344765
(220) 2021 02 23
(210) 525064
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 26
(732)	STĘPNIEWSKI SEBASTIAN, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) calm
(510), (511) 10 Implanty [protezy] stosowane w stomatologii, Implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, Części protetyczne do stomatologii, Implanty protetyczne, Instrumenty do użytku w protetyce
stomatologicznej, Przyrządy protetyczne do celów dentystycznych.
(111) 344766
(220) 2021 02 22
(210) 525076
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 10
(732) KAMIŃSKA AGNIESZKA OPTYK VISION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XENON
(540)

(531) 26.15.07, 27.05.01
(510), (511) 9 Etui do okularów, lornetki, lornety, lupy, lusterka
optyczne, artykuły do wyrobu okularów, oprawki do okularów,
oprawki do pince-nez, binokle, osłony obiektywów przeciwsłoneczne, osłony przeciwoślepieniowe, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary 3D, soczewki korekcyjne, soczewki
płaskie i korekcyjne przeciwsłoneczne ze szkła i tworzyw sztucznych,
szkła okularowe przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła optyczne, pryzmaty (optyka), sznureczki do okularów, urządzenia i przyrządy optyczne, wyroby optyczne, 35 Prowadzenie usług w zakresie
działalności handlowej w zakresie kompleksowej oferty towarów,
z zakresu sprzętu optycznego dla ludzi w celach leczniczych, korygujących wzrok oraz zapobiegających olśnieniom świetlnym przez
okulary ze szkłami lub tworzywami przeciwsłonecznymi, Agencje
importowo-eksportowe, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy radiowe, telewizyjne, prasowe,
44 Prowadzenie usług optycznych w zakresie doboru leczniczych
szkieł i soczewek okularowych o całkowitej lub różnej przepuszczalności światła, dobór i kształtowanie oprawek okularowych leczniczych i przeciwsłonecznych, Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.
(111) 344767
(220) 2021 02 22
(210) 525077
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 10
(732) KAMIŃSKA AGNIESZKA OPTYK VISION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUNNE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Etui do okularów, lornetki, lornety, lupy, lusterka optyczne, artykuły do wyrobu okularów, oprawki do okularów, oprawki
do pince-nez, binokle, osłony obiektywów, przeciwsłoneczne, osłony przeciwoślepieniowe, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary 3D, soczewki korekcyjne, soczewki płaskie
i korekcyjne przeciwsłoneczne ze szkła i tworzyw sztucznych, szkła
okularowe przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła optyczne,
pryzmaty (optyka), sznureczki do okularów, urządzenia i przyrządy
optyczne, wyroby optyczne, 35 Prowadzenie usług w zakresie działalności handlowej w zakresie kompleksowej oferty towarów z zakresu sprzętu optycznego dla ludzi w celach leczniczych, korygujących
wzrok oraz zapobiegających olśnieniom świetlnym przez okulary
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ze szkłami lub tworzywami przeciwsłonecznymi, Agencje importowo-eksportowe, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Pokazy towarów, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy radiowe, telewizyjne, prasowe, 44 Prowadzenie usług optycznych w zakresie doboru leczniczych szkieł
i soczewek okularowych o całkowitej lub różnej przepuszczalności
światła, dobór i kształtowanie oprawek okularowych leczniczych
i przeciwsłonecznych, Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.

(111) 344768
(220) 2021 02 22
(210) 525079
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 10
(732)	SOBOLEWSKA MONIKA, SOBOLEWSKI TOMASZ MATEX
TRANSPORT SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) matex
(510), (511) 39 Transport, Logistyka.
(111) 344769
(220) 2021 02 22
(210) 525098
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732) PIETRZAK SŁAWOMIR S.P. RECORDS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINIMAL SYSTEM
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.08, 26.01.04
(510), (511) 25 Czapki [nakrycia głowy], Daszki [nakrycia głowy],
Dzianina [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Garnitury, Kamizelki,
Kieszenie do odzieży, Kombinezony [odzież], Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Krawaty, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, Legginsy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież,
Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie [odzież],
Opaski na głowę, Paski [odzież], Pikowane kurtki [odzież], Podkoszulki bez rękawów, Poszetki, Pulowery, Rękawiczki, Swetry, Szaliki, 26
Klamry do pasków, 35 Usługi marketingowe, Usługi relacji z mediami, Reklama, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
Pokazy towarów, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, 40 Szycie odzieży na miarę, 41 Organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, Pozowanie dla artystów, 42
Projektowanie mody.
(111) 344770
(220) 2021 02 23
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) BALANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEW GEN
(540)

(210) 525113

(591) niebieski, ciemnoniebieski, różowy
(531) 01.13.15, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 Komórki macierzyste do celów medycznych, Komórki
macierzyste do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne zawierające komórki macierzyste, Odżywcze suplementy diety,
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Dodatki witaminowe,
Mineralne suplementy diety, Zioła lecznicze, Olejki lecznicze, Leki
antyalergiczne, Leki do celów weterynaryjnych, Preparaty antybiotykowe, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty weterynaryjne, Napoje
stosowane w lecznictwie, 10 Hiperbaryczne komory tlenowe do celów medycznych, 39 Usługi w zakresie organizowania transportu
dla wycieczek, Usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz
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turystów, Usługi świadczone przez przewodników turystycznych,
43 Usługi hotelowe, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 44
Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy
i wykwalifikowany personel medyczny, Pomoc medyczna w nagłych
wypadkach, Opieka pielęgniarska, Ambulatoryjna opieka medyczna,
Informacja medyczna, Usługi klinik medycznych, Badania genetyczne do celów medycznych, Badania genetyczne zwierząt do celów
diagnostyki lub leczenia, Usługi terapeutyczne, Fizjoterapia, Chirurgia, Chirurgia plastyczna, Usługi kosmetyczne, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Placówki rekonwalescencji, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką
pielęgniarską lub medyczną, Chirurgia weterynaryjna, Usługi weterynaryjne, Usługi terapii za pomocą komórek macierzystych, Higiena
i pielęgnacja urody zwierząt.

(111) 344771
(220) 2021 02 23
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) KSIĄŻEK JERZY FABRYKAT, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) milin
(540)

(732)	HALLER DE HALLENBURG-ILLG MARIA BARBARA BIURO
WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, TŁUMACZEŃ I REKLAMY
EUROBUSINESS, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTARG
(540)

(210) 525127

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Drewniane kartki okolicznościowe oraz zakładki
do książek, 28 Przeplatanka drewniana mała i duża w różnych motywach zwierzęcych, Tablice kredowe drewniane, Domki dla lalek
z mebelkami, Alfabet drewniany, Zabawki drewniane.
(111) 344772
(220) 2021 02 24
(210) 525168
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 26
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) 9BRIDGES Nine Bridges PREMIUM QUALITY
(540)

(591) czarny, szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 41 Usługi polegające na organizowaniu pokazów o charakterze edukacyjnym towarzyszących imprezom wystawienniczym
i imprez wystawienniczych związanych z edukacją, Usługi w zakresie
edukacji i nauczania, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konkursów
innych niż reklamowych, Organizowanie konkursów o charakterze
edukacyjnym, Usługi w zakresie doradztwa zawodowego w zakresie
edukacji lub kształcenia, Tłumaczenia.
(111) 344774
(220) 2021 02 24
(210) 525230
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732)	SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) METACIDE SYMBIOZ
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Komponenty chemicznych środków i nawozów,
Dodatki chemiczne do środków ochrony roślin, Komposty, nawozy,
biologiczne środki zabezpieczające dla roślin, biologiczne środki
ulepszające glebę, biologiczne środki wzmacniające dla roślin, biologiczne środki zwiększające plony upraw, Biologiczne nawozy, 5
Herbicydy, Środki i preparaty ochrony roślin: chwastobójcze, grzybobójcze, owadobójcze, bakteriobójcze, Stymulatory wzrostu i plonowania roślin, Środki do zwalczania robactwa.
(111) 344775
(220) 2021 02 24
(210) 525232
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732)	ERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ERPLAST
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, ciemnoniebieski, szary, srebrny
(531) 19.07.09, 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.02
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 344773
(151) 2021 08 25

(220) 2021 02 25
(441) 2021 04 26

(210) 525206

(591) czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 6 Znaki drogowe metalowe, tablice informacyjne, słupki,
bariery ochronne, kosze na śmieci, 9 Znaki drogowe świetlne, świetlne elementy oznakowania dróg i ulic, 19 Znaki drogowe niemetalowe, tablice informacyjne, słupki, bariery ochronne, kosze, pojemniki,
37 Usługi w zakresie wykonywania i renowacji znaków drogowych
oraz elementów znakowania dróg i ulic, usługi w zakresie pionowego i poziomego znakowania dróg i ulic, 40 Usługi w zakresie obróbki
plastycznej, chemicznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych.
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(111) 344776
(220) 2021 02 26
(210) 525241
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732)	SIEJA ALEKSANDRA PANI OD GŁOSU, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Głosoholizm
(510), (511) 41 Usługi edukacji artystycznej, Usługi szkoleniowe lub
edukacyjne związane z emisją głosu, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne związane z oddechem, Nauka śpiewu, Kształcenie głosu,
Treningi wokalne, Treningi głosu, Usługi szkoleniowe dotyczące
ekspresji wokalnej, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów,
seminariów i warsztatów związanych z kształceniem głosu, treningami wokalnymi i nauką śpiewu, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne
związane z aparatem artykulacyjnym, Usługi szkoleniowe związane
z przygotowaniem do wystąpień scenicznych lub nagrań studyjnych,
Usługi edukacyjne związane z rehabilitacją głosu.

i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet z: dietetyczną
żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa
kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej
klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne,
Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej
klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu
i królików, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty
z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(111) 344777
(220) 2021 02 25
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) TYSKI SPORT SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYSKI SPORT
(540)

(111) 344779
(220) 2021 02 25
(210) 525256
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIODUSZKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, Dodatki
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon,
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki,
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy
w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów,
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną
żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa
kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej
klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne,
Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej
klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu
i królików, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty
z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(210) 525253

(591) zielony, czerwony, czarny, szary
(531) 26.01.02, 26.01.06, 26.02.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, ozdoby, pojemniki i naczynia
z metali szlachetnych, zegary i zegarki, stopery, puchary, spinki
do mankietów, emblematy z metali szlachetnych, breloczki i kółka
do kluczy, odznaki, medale, ordery, 16 Papier, tektura, kalendarze,
druki, albumy, katalogi, czasopisma, plakaty, fotografie, materiały
piśmienne, sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe
zawarte w tej klasie, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
torby papierowe, proporce i chorągiewki papierowe, pióra, ołówki,
długopisy, notesy, zeszyty, etykiety samoprzylepne, papier listowy,
papeterie, 25 Odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe,
nakrycia głowy, bielizna, szaliki, krawaty, 28 Artykuły i sprzęt sportowy i gimnastyczny, gry i zabawki, ozdoby choinkowe, 41 Prowadzenie klubu sportowego, administrowanie obiektami sportowymi,
organizacja zawodów sportowych, organizacja festynów i innych imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalno-oświatowo-rozrywkowych,
usługi wydawnicze, szkolenia, kursy, usługi w zakresie sportu i rekreacji.
(111) 344778
(220) 2021 02 25
(210) 525255
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JÓZEFINKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, Dodatki
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon,
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki,
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy
w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów,
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór

(111) 344780
(220) 2021 02 27
(210) 525288
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732)	LOCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZPIECZNA RODZINA
(540)

(591) czarny, biały, zielony, ciemnobrązowy, brązowy, fioletowy,
różowy, szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.01, 02.01.23, 07.01.08, 07.01.24,
18.01.07, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.14, 26.01.16
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(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, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Kontrolery i regulatory, Urządzenia do monitorowania, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, Urządzenia
do testowania i kontroli jakości, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura sygnalizacyjna, Mechanizmy kontroli dostępu, Urządzenia zabezpieczające i ochronne, Oprogramowanie do systemów nawigacyjnych
GPS, Oprogramowanie komputerowe do globalnych systemów pozycyjnych [GPS], Przekaźniki do systemów globalnego pozycjonowania
[GPS], Urządzenia GPS, Urządzenia systemu GPS, Urządzenia nawigacyjne GPS, Elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych,
Elektryczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, Kamery
wideo przystosowane do celów monitoringowych, Oprogramowanie
do sztucznej inteligencji do monitoringu, Urządzenia do monitoringu
wizualnego, Oprogramowanie do monitoringu środowiska, Aparatura
do monitoringu obiektów śledzonych [elektroniczna], Aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [optyczna], Aparatura do monitoringu
obiektów śledzonych [teleskopowa], Aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektryczna], Zegarki inteligentne, 14 Zegarki na rękę
z urządzeniami GPS, Zegarki z funkcją komunikacji na odległość, Zegarki
z funkcją komunikacji bezprzewodowej, 35 Sprzedaż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych oprogramowania 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, Sprzedaż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: aplikacji komputerowych do pobrania, programów komputerowych do pobrania, programów komputerowych nagranych, programów
sterujących komputerowych [nagranych], urządzeń mierzących, wykrywających, monitorujących i kontrolujących, urządzeń nawigacyjnych,
naprowadzających, lokalizacyjnych, do namierzania celu i kartograficznych, urządzeń technologii informacyjnej i audiowizualnej, multimedialnej i fotograficznej, urządzeń zabezpieczających, ochronnych i sygnalizacyjnych, utrwalonych na nośnikach informacji i danych, czujników,
detektorów i instrumentów monitorujących, kontrolerów i regulatorów,
urządzeń do monitorowania, urządzeń do rejestrowania i nagrywania
danych, urządzeń do testowania i kontroli jakości, alarmów i urządzeń
ostrzegawczych, aparatury sygnalizacyjnej, mechanizmów kontroli dostępu, urządzeń zabezpieczających i ochronnych, oprogramowania
do systemów nawigacyjnych GPS, oprogramowania komputerowego
do globalnych systemów pozycyjnych [GPS], przekaźników do systemów globalnego pozycjonowania [GPS], urządzeń GPS, urządzeń systemu GPS, urządzeń nawigacyjnych GPS, elektronicznych urządzeń
do monitoringu obiektów śledzonych, elektrycznych urządzeń do monitoringu obiektów śledzonych, kamer wideo przystosowanych do celów monitoringowych, oprogramowania do sztucznej inteligencji
do monitoringu, urządzeń do monitoringu wizualnego, oprogramowania do monitoringu środowiska, aparatury do monitoringu obiektów
śledzonych [elektronicznej], aparatury do monitoringu obiektów śledzonych [optycznej], aparatury do monitoringu obiektów śledzonych
[teleskopowej], aparatury do monitoringu obiektów śledzonych [elektrycznej], zegarków inteligentnych, zegarków na rękę z urządzeniami
GPS, zegarków z funkcją komunikacji na odległość, zegarków z funkcją
komunikacji bezprzewodowej, usług w zakresie nawigacji GPS, 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, 39 Usługi w zakresie nawigacji GPS, Wynajem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych,
Wypożyczanie pojazdów wyposażonych w GPS, 41 Prowadzenie blo-

gów on-line, w tym blogów o tematyce bezpieczeństwa członków rodziny, najbliższych, zwierząt i przedmiotów, rodzicielstwa, gier, rozrywki,
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie
bezpieczeństwa członków rodziny, najbliższych, zwierząt i przedmiotów, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze bezpieczeństwa członków rodziny, najbliższych, zwierząt i przedmiotów,
rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu
życia, Informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym w obszarze
bezpieczeństwa członków rodziny, najbliższych, zwierząt i przedmiotów, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Nauczanie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych,
w tym w obszarze bezpieczeństwa członków rodziny, najbliższych,
zwierząt i przedmiotów, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Opracowania i rozprawy naukowe,
edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek, czasopism, opracowań,
rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym
w obszarze bezpieczeństwa członków rodziny, najbliższych, zwierząt
i przedmiotów, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii,
stylu i sposobu życia, Publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym
w obszarze bezpieczeństwa członków rodziny, najbliższych, zwierząt
i przedmiotów, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii,
stylu i sposobu życia, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, w tym w obszarze bezpieczeństwa członków rodziny, najbliższych, zwierząt i przedmiotów, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Planowanie i organizowanie
konkursów, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia oraz obsługi festiwali oraz imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni
sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, Usługi rozrywkowe dla
dzieci, Usługi parków rozrywki, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do prowadzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów, widowisk,
muzyki, Centra rozrywki, Organizacja kwizów, gier i zawodów, Usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia oraz obsługi wystaw z dziedziny kultury i edukacji, Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia i obsługi studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia i obsługi
sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, 42 Tworzenie
map GPS, 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
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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) 344781
(220) 2021 02 26
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732)	GUIDI EMANUELE VA BENE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) va bene Roma in Varsavia
(540)

(210) 525324
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kresie przemysłu rolniczego, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu.

(111) 344783
(220) 2021 03 02
(210) 525414
(151) 2021 07 30
(441) 2021 04 12
(732) VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AndyCool.
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, dezodoranty, olejki eteryczne, kosmetyki, preparaty do mycia, układania, pielęgnacji, odżywiania oraz farbowania włosów, środki do barwienia brwi i rzęs, preparaty depilujące, 21 Artykuły toaletowe ujęte w klasie 21, Pojemniki
na kosmetyki, perfumy, artykuły toaletowe i preparaty do włosów,
dezodoranty, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Grzebienie
i gąbki, Pędzle kosmetyczne, Szczotki ujęte w klasie 21, Przybory kosmetyczne.
(111) 344784
(220) 2021 03 02
(210) 525424
(151) 2021 08 20
(441) 2021 05 04
(732) OLEJNIK AGNIESZKA POLISH CAPPERS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polish Cappers
(510), (511) 13 Narzędzia do ładowania broni.

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Gastronomia.
(111) 344782
(220) 2021 03 02
(210) 525373
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SYNERGY BOXES
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne-fitohormony, Polepszacze
do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory wzrostu inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnych, Bakterie inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Biostymulatory roślin, Środki
chemiczne do ochrony roślin inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, Środki do ochrony nasion, Aktywatory biologiczne, Aktywatory jako środki chemiczne, Naturalne
i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, Środki nawilżające do użytku
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, Środki
do wspomagania wzrostu roślin, Środki do wspomagania wzrostu
roślin z mikroorganizmami, Środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, Środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, Środki ochrony roślin przeciw patogenom,
Produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 Pestycydy,
Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Środki grzybobójcze, Środki chwastobójcze, Preparaty do niszczenia robactwa, Insektycydy, Fungicydy, Herbicydy, 31 Sadzonki, Nasiona, cebulki i rozsady
do hodowli roślin, Karmy i pasze dla zwierząt, 35 Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Udostępnianie powierzchni
reklamowej, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej,
Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w za-

(111) 344785
(220) 2021 03 02
(210) 525425
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) OLEJNIK AGNIESZKA POLISH CAPPERS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polish Cappers
(540)

(591) złoty, biały
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 13 Narzędzia do ładowania broni.
(111) 344786
(220) 2021 02 25
(210) 525257
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TĘCZOWE JBB
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, Dodatki
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon,
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki,
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy
w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów,
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną
żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa
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kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej
klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne,
Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej
klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu
i królików, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty
z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej .

(111) 344787
(220) 2021 03 08
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) WIERZBICKA RENATA, Terka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	S.O.S Moda
(540)

(111) 344789
(220) 2021 03 08
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) KARBOWSKA JUSTYNA, Osiek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emaliove
(540)

(210) 525697

(210) 525685

(591) zielony, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Informacje na temat sprzedaży produktów, Opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, Organizacja działalności gospodarczej, Organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych,
Reklama i marketing, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów
mody, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi pośrednictwa w interesach,
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 39 Agencje usługowe do planowania podróży, Doradztwo w dziedzinie podróży świadczone przez centra obsługi
telefonicznej i infolinie, Doradztwo w dziedzinie usług transportowych
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, Doradztwo
w zakresie planowania trasy podróży, Doradztwo w zakresie podróży,
Informacja o transporcie, Informacja turystyczna, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizacja i rezerwacja rejsów, Organizacja i rezerwacja
wypraw, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, Organizacja transportu
drogą lądową, morską i powietrzną, Organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, Organizacja transportu
osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, Organizacja wycieczek, Organizacja wycieczek turystycznych, Organizacja
wycieczek ze zwiedzaniem, Organizacja wynajmu pojazdów, 43 Biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Doradztwo świadczone przez
centra obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowania
tymczasowego, Dostarczanie informacji o usługach barów, Informacja
hotelowa, Informacja o usługach restauracyjnych, Rezerwacja pokoi,
Rezerwacja stolików w restauracjach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu,
Świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania
dla podróżnych, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie informacji w zakresie barów,
Udzielanie informacji w zakresie hoteli, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego.
(111) 344788
(220) 2021 03 08
(210) 525696
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732)	SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IN-PATATA
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla rolnictwa, Środki chemiczne dla
ogrodnictwa, Nawozy, 5 Insektycydy.

(591) czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: naczynia
emaliowane, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: naczynia emaliowane, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: garnki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: garnki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rondle, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: rondle,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
kubki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kubki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: miski, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: miski, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: talerze, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: talerze, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: czajniki, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: czajniki,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sosjerki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: sosjerki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: patelnie, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: patelnie, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: akcesoria kuchenne, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: akcesoria
kuchenne.
(111) 344790
(220) 2021 03 08
(210) 525698
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732)	SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IN-CORNO
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla rolnictwa, Środki chemiczne dla
ogrodnictwa, Nawozy, 5 Insektycydy.
(111) 344791
(220) 2021 03 08
(210) 525714
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732)	LOEWEN LEGAL HUB KACZMAREK JANION SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LOEWEN LEGAL HUB
(540)

(591) różowy, fioletowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Audyt finansowy, Audyt działalności gospodarczej,
Audyt przedsiębiorstw, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Ekspertyzy w zakresie
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wydolności przedsiębiorstw, 41 Szkolenia z zakresu świadczenia
usług prawnych, 45 Usługi prawne, Mediacje, Usługi informacji prawnej, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi prawne dotyczące
praw własności intelektualnej, Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane z tworzeniem
i rejestracją firm, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności
[usługi prawne], Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi prawne pro
bono, Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], Usługi
w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne],
Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
Doradztwo prawne, Badania prawne, Usługi arbitrażowe, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Dostarczanie informacji prawnych, Kompilacja informacji prawnych, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Usługi wsparcia prawnego.

(111) 344792
(220) 2021 03 08
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732)	SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIOTRKOWSKA
(540)

(210) 525721

(591) szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, Alkohole wysokoprocentowe
[napoje], Napoje alkoholowe niskoprocentowe.
(111) 344793
(220) 2021 03 08
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 06
(732) BAJOR OSKAR, Drzązna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUXEDO BANQUET CENTER
(540)

(210) 525727
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(510), (511) 35 Marketing bezpośredni, Marketing telefoniczny, Marketing finansowy, Marketing afiliacyjny, Marketing cyfrowy, Marketing ukierunkowany, Marketing referencyjny, Marketing internetowy,
Kampanie marketingowe, Usługi marketingowe, Informacja marketingowa, Reklama i marketing, Marketing dotyczący promocji, Analiza
marketingowa nieruchomości, Usługi marketingu bezpośredniego,
Administrowanie dotyczące marketingu, Przygotowywanie planów
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Usługi
agencji marketingowych, Udostępnianie raportów marketingowych,
Rozwój planu marketingowego, Projektowanie badań marketingowych, Prowadzenie badań marketingowych, Dostarczanie informacji
marketingowych, Planowanie strategii marketingowych, Opracowywanie ankiet marketingowych, Doradztwo specjalistyczne w zakresie
marketingu, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Analiza
trendów marketingowych, Pomoc w zakresie marketingu, Usługi reklamowe i marketingowe, Doradztwo reklamowe i marketingowe,
Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Marketing w ramach
wydawania oprogramowania, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Doradztwo
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
Świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów,
Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Marketing
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów.

(111) 344795
(220) 2021 03 08
(210) 525746
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) matoguard pro
(510), (511) 9 Kombinezony do ochrony przed zagrożeniami biologicznymi.
(111) 344796
(220) 2021 03 09
(210) 525760
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 06
(732) TOMASZEWSKI KRZYSZTOF K PLUS R MEBLE, Porosiuki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F finfin
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24,
27.03.11, 05.05.03, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08,
26.11.10, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
43 Usługi w zakresie wynajmu pokojów.
(111) 344794
(220) 2021 03 09
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732)	NAKATOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ASANO Be Smart Be Social
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 27.01.12

(210) 525742

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 11 Lampy oświetleniowe, Lampy stojące, 20 Łóżeczka
dla dzieci, Łóżka, Przewijaki, Pokrowce na odzież [szafa], biblioteczki [regał na książki], Komody, Krzesła, Ławy [meble] meble, Meble
biurowe, Meble ogrodowe, Stoły, Przenośne biurka, Poduszki, Łóżka
drewniane, Ochraniacze na szczebelki do łóżek dla dzieci inne niż pościel, 24 Osłony do łóżek dziecięcych [pościel], Poszewki na poduszki
[poszwy na poduszki], Ręczniki, Zasłony, 27 Dywany, Tapeta, 28 Zabawki, Domki dla lalek, Domki zabawkowe dla dzieci.
(111) 344797
(220) 2021 03 08
(210) 525772
(151) 2021 08 19
(441) 2021 05 04
(732) COLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak graficzny)
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(540)
(540)

(732) ZAKŁADY CHEMICZNE UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tytan
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 03.07.17, 18.01.19, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Oprogramowanie komputerowe
do pobrania w dziedzinie współdzielenia pojazdów i użytkowania
pojazdów, 12 Pojazdy, Hulajnogi (pojazdy), Pojazdy elektryczne, Pojazdy sterowane elektrycznie.
(111) 344798
(220) 2021 03 08
(210) 525774
(151) 2021 08 19
(441) 2021 05 04
(732) COLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fast scooters
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 03.07.17, 18.01.19, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Oprogramowanie komputerowe
do pobrania w dziedzinie współdzielenia pojazdów i użytkowania
pojazdów, 12 Pojazdy, Hulajnogi (pojazdy), Pojazdy elektryczne, Pojazdy sterowane elektrycznie.
(111) 344799
(220) 2021 03 09
(210) 525780
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 06
(732) ZAKŁADY CHEMICZNE UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Ligia
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Płyny, pianki i żele do mycia kuchni, Płyny, pianki i żele
do mycia WC, Tabletki do WC, Płyny do mycia szyb, Płyny i balsamy
do mycia naczyń, Płyny do mycia uniwersalne, Mleczka do mycia
i czyszczenia uniwersalne, Proszki do czyszczenia uniwersalne, Granulki, żele i płyny do udrażniania rur, Płyny, pianki i żele do mycia łazienki, Płyny, pianki i żele do usuwania przypaleń, Krążki do spłuczek,
Zawieszki zapachowe do WC, Kostki do WC, Emulsje i zmywacze
do podłóg, Emulsje woskowe do podłóg, Emulsje wysokopołyskowe
do podłóg, Płyny do pielęgnacji paneli, Pasta płynna do podłóg, Wybielacz czyszczący, Środki do czyszczenia tapicerki i dywanów, Środki do czyszczenia pomników i nagrobków, Proszki do prania, Płyny
do czyszczenia płyt ceramicznych, Płyny do czyszczenia metalu,
drewna, szkła i sprzętu elektronicznego, Preparaty do usuwania pleśni, Preparaty do czyszczenia mikrofalówek, Mleczka do czyszczenia
łazienki, Mleczka do czyszczenia kuchni, w tym produkty o cechach
biobójczych, dezynfekujących, antybakteryjnych, antywirusowych,
Środki do czyszczenia pojazdów, Środki do pielęgnacji podłóg i mebli, Środki do płukania i prania, Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, Preparaty zapachowe, Preparaty do prania, Preparaty
do oczyszczania rur odpływowych, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Detergenty do czyszczenia muszli klozetowych, Mleczka
do czyszczenia kuchni, Mleczka do czyszczenia łazienek, w tym produkty o cechach biobójczych, dezynfekujących, antybakteryjnych,
antywirusowych, Środki i preparaty do czyszczenia łazienek, w tym
produkty o cechach biobójczych, dezynfekujących, antybakteryjnych, antywirusowych, Środki i preparaty do czyszczenia kuchni,
w tym produkty o cechach biobójczych, dezynfekujących, antybakteryjnych, antywirusowych, 5 Środki odkażające do użytku osobistego, Środki odkażające do powierzchni, Preparaty antybakteryjne,
Spraye antybakteryjne, Żele antybakteryjne, Środki do mycia antybakteryjne, Płyny do rąk antybakteryjne, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Płyny dezynfekujące [innych niż mydło], Środki dezynfekcyjne
do toalet, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Mydła antybakteryjne, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Spraye odświeżające do pomieszczeń,
Spraye antyseptyczne w formie aerożelu do stosowania na twardych
powierzchniach, Preparaty chemiczne do celów sanitarnych.
(111) 344801
(220) 2021 03 08
(210) 525791
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732) ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA,
Środa Wielkopolska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Janaturalna
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Mydło, Mydło w płynie, Mydło pielęgnacyjne, Mydło
przemysłowe, Mydło [detergent], Mydło kuchenne.
(111) 344800
(151) 2021 08 26

(220) 2021 03 09
(441) 2021 04 06

(210) 525784

(591) biały, czerwony, granatowy
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 29 Jogurt, Kefir (napój mleczny), Masło, Napoje mleczne
z przewagą mleka, Mleko, Mleczne produkty, Śmietana (produkty
mleczarskie).

(111) 344802
(220) 2021 03 10
(151) 2021 07 27
(441) 2021 03 29
(732) ULMA ŁUKASZ, Galowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF FIZJOAKADEMIA
(540)

(210) 525822

(591) czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć
edukacyjnych, Akredytacja kompetencji zawodowych, Akredytacja
usług edukacyjnych, Obozy rekreacyjne, Organizacja aktywności
edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, Organizacja webinariów, Organizowanie
grupowych zajęć rekreacyjnych, Sport i fitness, Szkolenia ruchowe
dla dzieci, 44 Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii, Usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi.
(111) 344803
(220) 2021 03 09
(210) 525838
(151) 2021 07 27
(441) 2021 03 29
(732) PRZETWÓRSTWO MIĘSNE LEDA SPÓŁKA JAWNA,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ADAM WOLF PIERWOTNE SMAKI
(540)

(531) 27.05.01, 02.01.02, 02.01.23
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Drób, nieżywy, Szynka, Wieprzowina,
Krokiety, Smalec, Kiełbaski w cieście, Kiełbaski do hot dogów.
(111) 344804
(220) 2021 03 10
(210) 525852
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 19
(732)	NAPIÓRKOWSKI ŁUKASZ STROER, Zgorzelec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STROER
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.05.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Koparki, Koparki będące ruchomymi maszynami, Koparki do rowów, Koparki hydrauliczne, Koparki jednoczerpakowe
mechaniczne, Koparki jednonaczyniowe podsiębierne, Koparki
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[maszyny do prac ziemnych], Koparki [maszyny do robót ziemnych],
Koparki rowów, Koparki zgarniakowe [maszyny do robót ziemnych],
Ładowarki [maszyny], Ładowarki łopatowe [maszyny], Ładowarki
[maszyny do robót ziemnych], Ładowarki na gąsienicach, Koparki
(czerparki) [maszyny], Koparki (czerparki) [maszyny do robót ziemnych], 8 Koparki do rowów [narzędzia ręczne], 12 Ładowarki [wózki
widłowe], 37 Konserwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja i naprawa silników, Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych,
Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, Naprawa elementów silników, Naprawa filtrów do maszyn i silników, Naprawa i konserwacja automatycznych
skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, Naprawa i konserwacja maszyn do robót ziemnych,
Naprawa i konserwacja maszyn do budowy dróg, Naprawa i konserwacja maszyn rolniczych, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich, Naprawa i konserwacja sprzętu do robót
ziemnych, Naprawa i konserwacja sprzętu do budowy dróg, Naprawa
i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do załadunku-rozładunku, Naprawa lub
konserwacja sprzętu budowlanego.

(111) 344805
(220) 2021 03 10
(210) 525867
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 19
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AURODULOX
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki, Suplementy diety.
(111) 344806
(220) 2021 03 10
(210) 525872
(151) 2021 07 27
(441) 2021 03 29
(732) BRYKSY M2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOMOSFERA
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, Agencje reklamowe, Reklama, Usługi marketingowe, 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie finansowania
projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wynajem mieszkań,
Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, Konsultacje
budowlane, Malowanie, Murarstwo, Nadzór budowlany, Rozbiórka
budynków, Tynkowanie, Usługi doradztwa budowlanego, Budownictwo, Wynajem sprzętu budowlanego, Izolowanie budynków, Usługi
doradztwa budowlanego, 42 Usługi architektoniczne, Projektowanie
budowlane.
(111) 344807
(220) 2021 03 10
(151) 2021 07 27
(441) 2021 03 29
(732) BRYKSY M2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMOSFERA
(540)

(210) 525873

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.01
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, Agencje reklamowe, Reklama, Usługi marketingowe, 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie finansowania
projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wynajem mieszkań, Wy-
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najem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania],
Zarządzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, Konsultacje budowlane, Malowanie, Murarstwo, Nadzór budowlany, Rozbiórka budynków,
Tynkowanie, Usługi doradztwa budowlanego, Budownictwo, Wynajem sprzętu budowlanego, Izolowanie budynków, Usługi doradztwa
budowlanego, 42 Usługi architektoniczne, Projektowanie budowlane.

(111) 344808
(220) 2021 03 10
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 19
(732) OLX Global B.V., Amsterdam (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OTOMOTO Wszystko na temat
(540)

(210) 525876

(591) niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje oprogramowania komputerowego na smartfony i urządzenia mobilne, Urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, Oprogramowanie do pobrania (w tym
oprogramowanie do smartfonów i urządzeń mobilnych) w dziedzinie
platform reklamowych, marketingowych i platform do porównywania cen, spersonalizowanych treści i komunikacji elektronicznej,
analizy danych, w tym porównania cen, analiz i wywiadowni dotyczących zachowania użytkowników, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, nadawania, odbioru, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, Komputery,
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, sprzęt
komputerowy, urządzenia elektroniczne, mianowicie urządzenia
do nagrywania, transmisji, nadawania, przechowywania, wyświetlania, odbioru i odtwarzania oraz sprzęt do przetwarzania danych,
Multimedialne urządzenia do komunikacji, nagrywania, transmisji,
nadawania, przechowywania, wyświetlania, odbioru i odtwarzania,
sprzęt do przetwarzania danych, Publikacje elektroniczne, 35 Usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Ogłoszenia drobne, Udostępnianie platformy
handlowej on-line, Udostępnianie przeszukiwalnej internetowej bazy
danych zawierającej oferty zatrudnienia, Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego, Usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, Usługi marketingu e-mailowego, Usługi
marketingu internetowego, Zarządzanie działalnością gospodarczą,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi komercyjno-gospodarcze, Usługi zarządzania relacjami z klientem, Usługi księgowe,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne, wszystkie związane
z biznesem i zarządzaniem biznesem, usługami zarządzania relacjami
z klientami, Biznesowe usługi analityczne, Analiza danych biznesowych, w tym analizy i wywiadownie dotyczące zachowania użytkowników, Badania rynkowe, Wystawianie rachunków, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne
i zarządcze w zakresie subskrypcji i subskrybentów, Organizowanie
i przeprowadzanie targów handlowych i wystaw handlowych, Administrowanie działalnością gospodarczą i usługi w zakresie czynności
biurowych, a mianowicie przechowywanie danych (inne niż fizyczne),
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Udostępnianie i rozpowszechnianie informacji dotyczących wszystkich
wyżej wymienionych usług, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 42 Udostępnianie oprogramowania nie do pobrania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Wynajem komputerów, Instalacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie
programowania i projektowania komputerów, Wszystkie usługi w tej
klasie dotyczące komputerów, urządzeń i sprzętu komputerowego,
programowania komputerów i projektowania komputerów, Projektowanie graficzne, w tym projektowanie, rysowanie i pisanie na zlecenie w celu tworzenia stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie
witryn internetowych, Hosting stron internetowych na rzecz osób
trzecich, Usługi informacyjne dotyczące komputerów, rozwijania systemów komputerowych i technologii informacyjnej.

(111) 344809
(220) 2021 03 10
(210) 525893
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732) BOGIĆ MIŁOSZ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VARSLAVIA
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, Udostępnianie rozrywki
multimedialnej za pomocą strony internetowej, Koncerty muzyczne
na żywo, Szkolenia edukacyjne, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Organizowanie występów muzycznych na żywo, Konkursy
muzyczne, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].
(111) 344810
(220) 2021 03 10
(210) 525905
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 26
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540)	ARCTIC BLUE CLICK
(510), (511) 34 Tytoń, surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe,
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Wszystkie do podgrzewania, ale nie do spalania, Artykuły dla palaczy, Urządzenia elektroniczne i ich części do podgrzewania tytoniu.
(111) 344811
(220) 2021 03 11
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 12
(732)	Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ranigast
(540)

(210) 525918

(591) niebieski, pomarańczowy, żółty, czerwony, biały
(531) 25.01.15, 26.04.09, 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.
(111) 344812
(220) 2021 03 11
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 12
(732)	Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maxigra max
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, biały, niebieski
(531) 19.13.21, 24.15.01, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.14

(210) 525921
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(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) 344813
(220) 2021 03 11
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 12
(732)	Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTEBAL
(540)

(210) 525922

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne,
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy diety
dla ludzi, 44 Informacja medyczna, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Pielęgnacja urody, Usługi
doradcze dotyczące urody, Doradztwo w zakresie urody, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie
rzęs, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody, Udzielanie informacji o urodzie, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny.
(111) 344814
(220) 2021 03 12
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 19
(732) POLSKIE CENTRUM MEDIACJI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE CENTRUM MEDIACJI 2000
(540)

(210) 525966

(591) żółty, niebieski, biały, czarny
(531) 02.07.23, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.17, 26.01.18,
26.01.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 Mediacje.
(111) 344815
(220) 2021 03 11
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 19
(732) ORŁOWSKI RADOSŁAW, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁYSTOK GHETTO UNDERGROUND
(540)

(210) 525969

(531) 26.13.25, 27.05.01, 26.04.06, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 41 Adaptacja i montaż kinematograficzny, Dystrybucja
filmów, edycja nagrań audio i wideo, Fotografia, Fotografia por-
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tretowa, Impresariat artystyczny, impresariat teatralny, Imprezy
kulturalne, imprezy taneczne, Kierownictwo artystyczne artystów
estradowych, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Koncerty, musicale
na żywo, Koncerty, musicale online, Koncerty, musicale za pośrednictwem radia, Koncerty, musicale w telewizji, Musicale, koncerty
na żywo i online, Mastering i komponowanie muzyki, Montaż i nagrywanie filmów wideo, produkcje filmowe, Nagrywanie i montaż
teledysków, filmów, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych,
Muzyczne widowiska sceniczne odgrywane w przestrzeniach przeznaczonych do występów, Obsługa, montaż zdjęć i filmów, Obsługa
koncertów, spektakli, widowisk, Organizacja przedstawień, koncertów, musicali, spektakli, widowisk scenicznych, wydarzeń, Pisanie
i publikowanie tekstów utworów, pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy klipów, pisanie scenariuszy występów scenicznych, musicali,
przedstawień, Prezentacja koncertów, musicali, spektakli, Promocja koncertów, musicali, spektakli, Produkcja spektakli, koncertów,
musicali, widowisk, przedstawień, Produkcja nagrań muzycznych,
przedstawień teatralnych, sztuk scenicznych, widowisk teatralnych
i musicali, Produkcja, reżyserowanie i prezentacja musicali, spektakli
i koncertów, Pokazy wcześniej nagranych i przygotowanych spektakli i koncertów online, Prezentacja koncertów muzycznych i dzieł
na żywo, Produkcja i mastering ścieżek dźwiękowych i muzycznych,
Produkcja i mastering dzieł muzycznych w studio nagrań, Produkcja
i prezentacja muzycznych filmów wideo i klipów w internecie, zapis
i dystrybucja na dyskach i nośnikach, Produkcja nagrań audio i wideo,
nagrań dźwiękowych i obrazu, audiowizualnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmująca
występy zespołu instrumentalistów i wokalistów, Produkcja prezentacji audio wizualnych i pokazów scenicznych, Produkcja przedstawień, sztuk scenicznych, widowisk, spektakli muzycznych, koncertów i musicali, Prowadzenie imprez muzycznych, festiwali, musicali,
pokazów muzycznych, spektakli muzyczno teatralnych, Rozrywka
w postaci koncertów, spektakli muzyczno teatralnych, musicali, Realizowanie nagrań audiowizualnych, Reżyserowanie i wystawianie
przedstawień muzycznych, spektakli, sztuk i widowisk muzyczno
teatralnych. musicali festiwali na żywo i online, Udostępnianie publikacji muzycznych, klipów i koncertów online, Udostępnianie
rozrywki w postaci klipów filmowych online, Udzielanie informacji
dotyczących koncertów, wydarzeń muzycznych, musicali i spektakli
muzyczno teatralnych i festiwali w których uczestniczy zespół, Usługi
koncertów instrumentalno wokalnych, musicali, spektakli muzyczno
teatralnych, Usługi produkcji i przedstawień koncertów, musicali,
spektakli muzycznych, Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi w zakresie przedstawień na żywo i online, Usługi
pisania piosenek i tekstów do muzyki, Usługi produkcji filmowej wideo do klipów, produkcji muzycznej, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi rozrywkowe
świadczone przez zespół muzyków, wokalistów, instrumentalistów
i aktorów, Usługi rozrywkowe udostępnianie na żywo i online, Usługi rozrywkowe w postaci występów wokalnych i instrumentalnych
i teatralnych zespołu muzycznego i musicalowego, Usługi rozrywkowe w postaci koncertów, spektakli muzyczno teatralnych i musicali, Usługi studia nagrań, sali do prób, studia nagrań dźwiękowych
i filmowych, wideo, Usługi teatralne, musicalowe, muzyczno teatralne, Usługi w zakresie produkcji muzycznej, komponowania muzyki,
w studiu nagrań, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, produkcji
audio i filmów wideo, Usługi w zakresie organizowania i produkcji widowisk kulturalnych i muzycznych, Usługi związane z wystawianiem
sztuki, Widowiska muzyczne i teatralne na żywo i online, Wystawianie musicali na żywo, Wystawianie musicali online, Występy muzyczne i teatralne na żywo i online, Występy grup muzycznych, występy
zespołu na żywo i online, Występy muzyczne zespołu rockowego,
Wystawianie musicali i koncertów na żywo i online, Zapewnienie
muzyki i rozrywki na żywo, Zapewnienie muzyki i rozrywki online,
Zarządzanie koncertami i zespołem, Zarządzanie stroną artystyczną
spektakli, musicali i koncertów, Zapewnianie obiektu i sprzętu do nagrań studyjnych, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli, koncertów, musicali, przedstawień i występów muzycznych.

(111) 344816
(220) 2021 03 11
(210) 525985
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 26
(732)	HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540)	Hortex. Zielona kuchnia.
(510), (511) 29 Substytuty mięsa, Substytuty mięsa na bazie warzyw,
Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Mrożone dania gotowe z owoców i/lub warzyw i/lub substytutów mięsa,
Mrożone dania gotowe wegetariańskie, Mrożone dania gotowe wegańskie, Zupy, Mrożone składniki do sporządzania zup stanowiące
warzywa, mieszanki warzyw lub substytuty mięsa, Dania na bazie soi,
Mrożone dania na bazie soi, Mrożone dania gotowe na bazie owoców
i/lub warzyw i/lub substytutów mięsa, 30 Wyroby mączne, Mrożone
wyroby mączne, Wyroby mączne z dodatkiem owoców, warzyw lub
substytutów mięsa, Mrożone wyroby mączne z dodatkiem owoców,
warzyw lub substytutów mięsa, Gotowe dania na bazie produktów
zbożowych i mąki, Mrożone gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, Ravioli, Pizza, Lasagne, Dania na bazie ryżu, Mrożone
dania na bazie ryżu, Dania na bazie kasz, Mrożone dania na bazie kasz.
(111) 344817
(220) 2021 03 12
(210) 525995
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colian LOGISTIC
(540)

(591) brązowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 39 Transport, pakowanie, składowanie i dostarczanie
towarów, spedycja, logistyka, magazynowanie, przechowywanie towarów.
(111) 344818
(220) 2021 03 12
(210) 525996
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colian DEVELOPER
(540)

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 36 Usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, Usługi wynajmowania nieruchomości, mieszkań, lokali użytkowych, Pośrednictwo i obrót nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Pozyskiwanie terenów pod inwestycje, Usługi deweloperskie
polegające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali i domów wraz
z działkami lub z udziałami w gruncie, Usługi doradztwa i pośrednictwa finansowo – kredytowego, finansowanie projektów deweloperskich, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, 37 Usługi budowlane,
Naprawy dotyczące budynków oraz wyposażenia budynków, Naprawa części i akcesoriów budynków, Usługi instalacyjne w zakresie
rusztowań budowlanych, Platform roboczych i budowlanych, Usługi konserwacyjne, Wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo,
informacja budowlana, izolowanie budynków, murowanie, nadzór
budowlany, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 39 Wynajem miejsc parkingowych i postojowych,
wynajem pojazdów, wynajem powierzchni biurowych i sklepowych,
wynajem magazynów, Pakowanie i magazynowanie towarów, Usługi
transportu, 42 Opracowanie projektów technicznych, projektowanie
budynków.

(111) 344819
(220) 2021 03 12
(210) 525997
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colian POMAGA
(540)

(591) brązowy, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje sprzedaży
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Marketing handlowy [inny
niż sprzedaż], Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich różnych towarów obejmujących: warzywa (konserwowane, suszone lub gotowane) i ich mieszanki, koncentraty spożywcze na bazie warzyw suszonych jako dodatki do sosów,
zup i potraw kulinarnych, grzyby (konserwowane, suszone lub gotowane), mięso i jego przetwory, drób, dziczyzna, ryby i owoce morza,
wszystkie te produkty również w formie ekstraktów, zupy, galarety,
pasty, konserwy, dania gotowe, mrożone lub odwodnione, ser, preparaty sojowe, oleje spożywcze i tłuszcze, preparaty proteinowe,
kiełbasy, wędliny, zupy, koncentraty, rosół, kostki bulionowe, bulion,
składniki do sporządzania zupy, zioła suszone, marynaty warzywne,
żelatyna spożywcza, galaretki, kawa, herbata, wyroby cukiernicze,
wyroby piekarnicze, słodycze, cukierki, czekolady, czekoladki, czekoladki nadziewane, śliwki w czekoladzie, bakalie w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, draże, bomboniery, batony, batony czekoladowe,
ciastka, ciasta, ciasteczka, wafle, wafelki, wafle gofrowe, lizaki, żelki,
żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane,
lody, popkorn, orzechy, pestki, ziarna, bakalie, dodatki cukiernicze,
płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe, preparaty z kaszy, pasta,
makarony, produkty żywnościowe na bazie ryżu, mąki lub kaszy,
w formie gotowych dań, pizze, kanapki, sosy, sos sojowy, ketchup,
aromaty lub przyprawy do jedzenia, pieprz spożywczy, przyprawy,
panierki, składniki do panierowania mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy
sałatkowe, majonez, musztarda, ocet, goździki, sól do konserwowania żywności, dodatki smakowe do potraw, esencje do artykułów
żywnościowych napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, piwo,
oranżady, toniki, marketing, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary oraz ich reklama w środkach masowego przekazu, reklama, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (druków, prospektów, broszur), organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, 36 Organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Usługi
gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą
imprez rozrywkowych, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie
finansowe, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, organizowanie wydarzeń i działań mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych, wspieranie podmiotów organizujących wydarzenia
i działania mające na celu zbiórki charytatywne, Usługi finansowe,
41 Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie i prowadzenie loterii,
organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Imprezy
kulturalne, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, Nauczanie i szkolenia, Obozy
rekreacyjne, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń sportowych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów
muzycznych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Orga-

Nr 33/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie festynów
w celach rekreacyjnych, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie
występów na żywo, Organizowanie zawodów sportowych i jeździeckich, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Usługi
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.

(111) 344820
(220) 2021 03 12
(210) 525998
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colian
(540)

(591) zielony, brązowy
(531) 05.05.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Owoce i warzywa (konserwowane, suszone lub gotowane, mrożone) i ich mieszanki, koncentraty spożywcze na bazie
warzyw suszonych jako dodatki do sosów, zup i potraw kulinarnych,
grzyby (mrożone, konserwowane, suszone lub gotowane), mięso
i jego przetwory, drób, dziczyzna, ryby i owoce morza, wszystkie te
produkty również w formie ekstraktów, zupy, galarety, pasty, konserwy, dania gotowe, mrożone lub odwodnione, ser, preparaty sojowe,
oleje spożywcze i tłuszcze, preparaty proteinowe, kiełbasy, wędliny,
zupy, koncentraty, rosół, kostki bulionowe, bulion, składniki do sporządzania zupy, zioła suszone, marynaty warzywne, żelatyna spożywcza, 30 Kawa, herbata, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze,
słodycze, wyroby czekoladowe, produkty na bazie czekolady, masa
czekoladowa, kremy czekoladowe, czekolada do picia, czekolady,
czekoladki, czekoladki nadziewane, trufle czekoladowe, napoje czekoladowe, syropy czekoladowe, sosy czekoladowe, praliny, praliny
wypełnione alkoholem, marcepan, wafle, wafle z nadzieniem, batony,
cukierki, żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki
nadziewane, ciasta, ciastka, ciasteczka, lody, bakalie w czekoladzie,
orzechy i owoce suszone w czekoladzie, sorbety, desery lodowe, desery z sorbetów, płatki śniadaniowe, muesli, płatki zbożowe, preparaty z kaszy, pasta, makarony, produkty żywnościowe na bazie ryżu,
mąki lub kaszy, w formie gotowych dań, pizze, kanapki, sosy, sos sojowy, ketchup, aromaty lub przyprawy do jedzenia, pieprz spożywczy, przyprawy, panierki, składniki do panierowania mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy sałatkowe, majonez, musztarda, ocet, goździki, sól
do konserwowania żywności, dodatki smakowe do potraw, esencje
do artykułów żywnościowych, 32 Napoje bezalkoholowe, piwo, napoje niegazowane, musujące lub gazowane, wody mineralne, wody
stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napoje o smaku
owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne, nektary, lemoniady, napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji
napojów bezalkoholowych, 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich różnych towarów obejmujących:
owoce, warzywa (konserwowane, suszone lub gotowane) i ich mieszanki, koncentraty spożywcze na bazie warzyw suszonych jako dodatki do sosów, zup i potraw kulinarnych, grzyby (konserwowane,
suszone lub gotowane), mięso i jego przetwory, drób, dziczyzna, ryby
i owoce morza, wszystkie te produkty również w formie ekstraktów,
zupy, galarety, pasty, konserwy, dania gotowe, mrożone lub odwodnione, ser, preparaty sojowe, oleje spożywcze i tłuszcze, preparaty
proteinowe, kiełbasy, wędliny, zupy, koncentraty, rosół, kostki bulionowe, bulion, składniki do sporządzania zupy, zioła suszone, maryna-
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ty warzywne, żelatyna spożywcza, galaretki, kawa, herbata, wyroby
cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, cukierki, czekolady, czekoladki, czekoladki nadziewane, śliwki w czekoladzie, bakalie w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, draże, bomboniery, batony, batony
czekoladowe, ciastka, ciasta, ciasteczka, wafle, wafelki, wafle gofrowe,
lizaki, żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki
nadziewane, lody, sorbety, desery lodowe, popkorn, orzechy, pestki,
ziarna, bakalie, dodatki cukiernicze, płatki śniadaniowe, muesli, płatki
zbożowe, preparaty z kaszy, pasta, makarony, produkty żywnościowe
na bazie ryżu, mąki lub kaszy, w formie gotowych dań, pizze, kanapki, sosy, sos sojowy, ketchup, aromaty lub przyprawy do jedzenia,
pieprz spożywczy, przyprawy, panierki, składniki do panierowania
mięsa i ryb, paniery do ryb, sosy sałatkowe, majonez, musztarda, ocet,
goździki, sól do konserwowania żywności, dodatki smakowe do potraw, esencje do artykułów żywnościowych napoje bezalkoholowe,
napoje alkoholowe, piwo, oranżady, toniki, marketing, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary oraz
ich reklama w środkach masowego przekazu, reklama, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych (druków, prospektów,
broszur), organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, 36 Usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, Usługi wynajmowania nieruchomości,
mieszkań, lokali użytkowych, Pośrednictwo i obrót nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Pozyskiwanie terenów pod inwestycje,
Usługi deweloperskie polegające na zakupie gruntów budowlanych,
zleceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowanych
lokali i domów wraz z działkami lub z udziałami w gruncie, Usługi
doradztwa i pośrednictwa finansowo – kredytowego, finansowanie
projektów deweloperskich, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, najem, wynajmowanie mieszkań
i pomieszczeń biurowych, usługi finansowe, organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Inwestowanie
funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz
osób trzecich], Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne
dla dzieci potrzebujących, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, organizowanie wydarzeń i działań mających na celu zbieranie
funduszy na cele charytatywne, przydzielanie dotacji pieniężnych
dla organizacji charytatywnych, wspieranie podmiotów organizujących wydarzenia i działania mające na celu zbiórki charytatywne, 37
Usługi budowlane, Naprawy dotyczące budynków oraz wyposażenia
budynków, Naprawa części i akcesoriów budynków, Usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, Platform roboczych i budowlanych, Usługi konserwacyjne, Wynajem sprzętu budowlanego,
budownictwo, informacja budowlana, izolowanie budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie budynków przed wilgocią,
zabezpieczanie przed korozją, 39 Wynajem miejsc parkingowych
i postojowych, wynajem pojazdów, wynajem powierzchni biurowych
i sklepowych, wynajem magazynów, Pakowanie, składowanie, magazynowanie i dostarczanie towarów, Usługi transportu, spedycja,
logistyka, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe,
Imprezy kulturalne, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane
w miejscach przeznaczonych do występów, Nauczanie i szkolenia,
Obozy rekreacyjne, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie
festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie festynów w celach
rozrywkowych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie
występów na żywo, Organizowanie zawodów sportowych i jeździeckich, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Usługi
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, 42 Opracowanie projektów technicznych, projektowanie budynków.
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(111) 344821
(220) 2020 02 05
(210) 509864
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732) BIURFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biuRfol
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 artykuły szkolne i biurowe z kartonu i tworzyw sztucznych, maszyny do pisania, taśmy do maszyn do pisania, papiery
do maszyn do pisania, do kopiarek, do drukarek, etykiety samoprzylepne, arkusze papieru samoprzylepnego, folie do pisania, rolki papieru do telefaxów, kas i kalkulatorów, ploterów, tusze do powielania,
tusze do pieczątek, tusze do celów biurowych, taśmy do kopiarek,
ploterów, światłokopiarek, etykieciarek, faxów, drukarek, koperty,
papeterie, bloki do pisania, notesy konferencyjne, teczki z notesami, tablice do pisania, tablice do przypinania, bruliony, skorowidze,
wkłady do segregatorów, kartki samoprzylepne, bloczki, kalki maszynowe, książki kancelaryjne, szkicowniki, kartony, bloki rysunkowe,
tuby na rysunki i dokumenty, zeszyty papierów kolorowych, farby,
akwarele, pędzle, piórniki, okładki szkolne na zeszyty i książki, okładki
na dokumenty, przybory do pisania, pióra, długopisy, mazaki, pisaki,
zakreślacze, markery, pióra kulkowe, pióra żelowe, przybory kreślarskie, pisaki kreślarskie, ołówki, kredki, korektory, gumki, atramenty,
tusze kreślarskie, tusze do stempli, stemple, linijki, szablony, zszywacze, rozszywacze, dziurkacze, temperówki, przyborniki na biurko,
podstawki na biurko, temperówki, podstawki do pisania, teczki do akt
kartonowe i z tworzyw sztucznych, segregatory, przekładki do segregatorów, koszulki na dokumenty, ofertówki, skoroszyty, segregatory
z wkładami do przechowywania dyskietek i CD, wizytowniki i wkłady
do nich, akcesoria do archiwizacji dokumentów, tacki na dokumenty,
stojaki biurowe, pudła, sortery, folie, foliopisy, wskaźniki, identyfikatory, folie luminescencyjne, mapy, globusy, kalendarze, organizery,
formularze, druki, albumy do zdjęć, materiały do nauczania, folie
z tworzyw sztucznych do pakowania, gilotyny do papieru, bindownice, laminatory, oklejarki, dozowniki taśmy, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, filtry do kawy, papier toaletowy, chusteczki do nosa,
serwetki papierowe, ręczniki papierowe, torby i worki na śmieci, torby
do pakowania, plastelina, tworzywa do modelowania.
(111) 344822
(220) 2020 04 10
(210) 512464
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 19
(732) FREE FROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałów-Grabina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOBOWINA
(510), (511) 29 zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, oleje i tłuszcze
jadalne, nabiał i substytuty nabiału, mięso i wyroby mięsne, jaja ptasie
i produkty z jaj, falafel, głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki
składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się
głównie z ryb, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, mięso gotowe do spożycia, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw,
sałatki warzywne, sałatki gotowe, wołowina gotowa do spożycia, zupy,
buliony, wywar, bulion, bób, burgery z tofu, burgery warzywne, burgery sojowe, desery owocowe, fasola, ekstrakty z warzyw do konsumpcji,
frytki, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, kiełbaski wegetariańskie, kiszone warzywa [kimchi], przetwory owocowe
[dżemy], przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, soja
[przetworzona], soczewica, rośliny strączkowe przetworzone, sałatki
owocowe, warzywa marynowane, pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, produkty z owoców morza, wędliny wegetariańskie, tłuszcze

roślinne do celów spożywczych, formowane teksturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, substytuty mięsa, substytuty
mięsa na bazie warzyw, hamburgery, hummus, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, cheeseburgery,
chipsy [produkty zbożowe], ciasta [słodkie lub słone], dania gotowe
suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe potrawy na bazie
makaronu, kanapki, przekąski wieloziarniste, sandwicze, tortille, batony zbożowe i energetyczne, chleb, cukierki, batony i guma do żucia,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, lody, wegańskie lody, makarony, pizza, ciasta wegańskie, 35 usługi marketingowe w dziedzinie
restauracji, usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, zarządzanie
biznesowe restauracjami, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich,
wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia
restauracji, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji
w oparciu o umowę franczyzy, 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,
pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności
lub napojów, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych
pudełek zawierających żywność, dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi
w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, usługi w zakresie zamówień
online, usługi zarządzania sprzedażą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów
sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi w zakresie zarządzania biznesowego
świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, 43
restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi restauracji
hotelowych, restauracje z grillem, usługi mobilnych restauracji, usługi
restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów
i restauracji, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji serwujących tempurę, restauracje serwujące wykwintne artykuły
spożywcze, usługi w zakresie restauracji [brasserie], restauracje oferujące dania na wynos, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, restauracje dla turystów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, rezerwacja stolików w restauracjach, informacja o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji
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i posiłków, udostępnianie opinii na temat restauracji, usługi rezerwacji
miejsc w restauracjach, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji,
udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, usługi biur podróży
w zakresie rezerwowania restauracji, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, oferowanie żywności
i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi
zaopatrzenia w żywność, kontraktowe usługi w zakresie żywności, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], usługi kateringowe
w zakresie zaopatrzenia w żywność, katering obejmujący żywność
i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety,
usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze w dziedzinie kateringu
obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe.

(111) 344823
(220) 2021 03 29
(210) 526832
(151) 2021 10 01
(441) 2021 06 07
(732) WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ VAN-TEAM, Brzeg (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.11.03
(510), (511) 6 Podstawki pod urny pogrzebowe, metalowe, Relingi
metalowe do wnętrz samochodów, Regały metalowe do zastosowania we wnętrzach samochodów, 12 Zabudowy do wnętrz samochodów, w tym do samochodów osobowych oraz vanów, w tym do samochodów typu karawany, Elementy wykończeniowe do wnętrz
samochodów, w tym do samochodów osobowych oraz vanów,
w tym do samochodów typu karawany, Zabudowy do samochodów pick-upów, Zabudowy izotermiczne do wnętrz samochodów,
w tym do samochodów osobowych oraz vanów, Zabudowy bagażowe do wnętrz samochodów w tym do samochodów osobowych
oraz vanów, Zabudowy do wnętrz kamperów, Części wykończenia
wnętrz samochodów, 20 Podstawki pod urny pogrzebowe, niemetalowe, Podstawki pod urny pogrzebowe, z laminatu, Meble do użytku
w zabudowach wnętrz samochodów, w tym samochodów osobowych, vanów i kamperów, 37 Usługi montażu i serwisowania zabudów do wnętrz samochodów, w tym do samochodów osobowych
oraz vanów, w tym do samochodów typu karawany, Usługi montażu
i serwisowania zabudów izotermicznych i bagażowych do wnętrz
samochodów, w tym do samochodów osobowych oraz vanów, Usługi montażu i serwisowania zabudów do wnętrz kamperów, Usługi
montażu i serwisowania elementów wykończeniowych do wnętrz
samochodów, 42 Usługi projektowania zabudów do wnętrz samochodów, w tym do samochodów osobowych oraz vanów, w tym
do samochodów typu karawany, Usługi projektowania zabudów
do wnętrz kamperów, Usługi projektowania zabudów do wnętrz
samochodów dostawczych, Usługi doradztwa w zakresie zabudowywania wnętrz samochodów, w tym do samochodów osobowych
oraz vanów, w tym do samochodów typu karawany i do samochodów dostawczych.
(111) 344824
(220) 2021 04 23
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) JAROSZ EDYTA JADWIGA, Ameglia SP (IT)
(540) (znak słowny)

(210) 527946
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(540) PZO
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z odżywianiem, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem,
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Zapewnianie
kursów edukacyjnych związanych z dietą, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie
diet, Szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], Szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], Organizowanie szkoleń w dziedzinie
opieki zdrowotnej i żywienia, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Publikowanie, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Usługi
publikacji, Publikowanie podręczników, Publikowanie czasopism,
Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, Publikacja materiałów
edukacyjnych, Wydawanie publikacji medycznych, Udostępnianie
publikacji elektronicznych, Publikowanie materiałów drukowanych
i publikacji drukowanych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie czasopism
internetowych, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikacja i redagowanie książek, Udostępnianie publikacji online, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie czasopism, książek i podręczników
z dziedziny medycyny, Szkolenia edukacyjne, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkolenia z prezentacji żywności, Szkolenia w zakresie cateringu, Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem,
Szkolenia dla personelu w zakresie technologii żywności, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie konferencji, Nauczanie w zakresie sposobów
odżywiania, Prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, 44 Udzielanie informacji związanych z odżywianiem, Usługi doradcze związane z dietą, Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Udzielanie
informacji zdrowotnej, Poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego,
Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się, Usługi dietetyków, Poradnictwo dietetyczne,
Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi
świadczone przez dietetyków, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi
doradcze w zakresie dietetyki, Usługi w zakresie planowania diety
odchudzającej, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji związanych z suplementami
diety i odżywczymi, Udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie informacji żywieniowych
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów
medycznych, Doradztwo żywieniowe, Poradnictwo żywieniowe,
Usługi doradztwa żywieniowego, Konsultacje z dziedziny żywienia,
Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie żywienia, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych.
(111) 344825
(220) 2021 06 15
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732)	GABROVIC JOHN LUKE, Bielawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inspire RESTAURANT BRANDS
(540)

(210) 530269

(591) granatowy, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 11.01.04, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych,
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji,
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
restauracji, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restaura-
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cji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania
restauracji i ich działalności, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami,
Usługi reklamowe dotyczące hoteli, Zarządzanie biznesowe hotelami,
Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 Administrowanie funduszami inwestycyjnymi, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Administrowanie funduszami wspólnego inwestowania, Administrowanie
inwestycjami funduszy, Administrowanie inwestycjami, Administrowanie usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, Analiza inwestycyjna,
Analizy w zakresie inwestycji, Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w infrastrukturę, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo
w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo w zakresie inwestowania
funduszy, Analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów
wartościowych, Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, Dostarczanie kapitału inwestycyjnego, Finansowanie inwestycji, Finansowanie
inwestycji budowlanych, Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne,
Informacje finansowe dla inwestorów, Informacje inwestycyjne, Inwestowanie funduszy kapitałowych, Inwestowanie funduszy międzynarodowych, Inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich, Inwestowanie
funduszy wzajemnych, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie kapitału własnego w firmy międzynarodowe, Inwestowanie
w nieruchomości, Inwestycje finansowe, Inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Inwestycje przemysłowe, Monitorowanie wyników
inwestycji, Nabywanie w celu prowadzenia inwestycji finansowych, Opieka nad inwestycjami, Organizowanie inwestycji, Inwestycje w fundusze
powiernicze, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, Organizowanie
inwestycji, zwłaszcza inwestycji w kapitale trwałym, usług w zakresie finansowania i ubezpieczenia, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, Powiernictwo inwestycyjne, Pozyskiwanie inwestycji finansowych,
Rejestrowanie transakcji w zakresie inwestycji przeprowadzanych między
stronami, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące inwestycji, Tworzenie inwestycyjnych funduszy wzajemnych dla osób trzecich, Udzielanie informacji dotyczących
inwestycji giełdowych, Udzielanie informacji finansowych inwestorom,
Udzielanie informacji i analiz za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
inwestycji finansowych, Udzielanie informacji inwestycyjnych, Usługi administracyjne w zakresie inwestycji, Usługi analiz finansowych związane
z inwestycjami, Usługi badawcze dotyczące inwestycji, Usługi badawcze
w zakresie inwestycji finansowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji
finansowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, Usługi
doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi doradcze w zakresie
inwestycji i finansów, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi
doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, Usługi doradztwa
inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące
inwestycji, Usługi finansowe w postaci zabezpieczenia inwestycji, Usługi
finansowo-inwestycyjne, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi inwestycyjne, Usługi inwestycyjne dla klientów prywatnych,
Usługi inwestycyjne funduszy typu private equity, Usługi inwestycyjne
świadczone przez firmy, Usługi inwestycyjne w zakresie kapitału własnego, Usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, Usługi konsultacyjne
w zakresie inwestycji, Usługi kredytowe w zakresie inwestycji majątkowych, Usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, Usługi w zakresie
inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania środków
pieniężnych, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem
inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi związane
z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, Zarządzanie aktywami
inwestycyjnymi, Zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, Zarządzanie inwestycjami, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zarządzanie
inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w akcje, Zarządzanie inwestycjami w zakresie hipoteki, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Administrowanie nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Pomoc
w zakupie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami.

(111) 344826
(220) 2007 11 19 K
(210) 505484
(151) 2021 08 20
(441) 2020 03 23
(732) PepsiCo, Inc., Purchase (US)
(540) (znak słowny)
(540) ROCKSTAR ROASTED
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do sporządzania napojów, napoje dla sportowców, mianowicie napoje energetyzujące.
(111) 344827
(220) 2021 03 18
(210) 526276
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732)	STARGUM STANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Stargum
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Mieszanki gumowe do celów przemysłowych, Elastomery termoplastyczne, Mieszaniny termoplastyczne, Żywice termoplastyczne [nieprzetworzone], 17 Granulki gumowe, Wióry lub
granulki gumowe używane jako pokrycia placów zabaw, Wytłaczane
granulki polistyrenowe, Granulowane odpady gumowe, Granulat
z kauczuku po recyklingu, Kauczuk syntetyczny, Kauczuk syntetyczny
w postaci granulek, Nieutwardzony kauczuk syntetyczny do użytku
w produkcji, Kauczuk syntetyczny w postaci beli, Kauczuk syntetyczny w postaci bloczków, Kauczuk syntetyczny do użytku w produkcji,
Wytłaczane granulki polistyrenowe do uszczelniania, Granulki gumy
zmieszanej z lepiszczem poliuretanowym, Mieszanki termoplastyczne w formie granulek do użytku w produkcji, Termoplastyczne żywice elastomerowe w postaci granulek do użytku w produkcji, Żywice
sztuczne w postaci granulek do użytku w produkcji [półprodukty],
Wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci granulek do użytku w produkcji, Guma syntetyczna, Guma pochodząca z recyklingu, Materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, Materiały wyściełające
z gumy, Wypełniacze izolacyjne, Materiały do wypełniania, Materiały
wypełniające z gumy, Obrobiona guma w postaci proszku, będąca
surowcem, Uszczelki do użytku motoryzacyjnego, Tuleje gumowe
osłaniające części maszyn, Tuleje gumowe do osłony części maszyn,
Zderzaki amortyzujące gumowe, Zawory klapowe gumowe, Liny gumowe, Uszczelki gumowe, Przewody gumowe, Pierścienie gumowe,
Korki gumowe, Zatyczki gumowe, Linki gumowe, Odboje gumowe,
Amortyzatory gumowe do maszyn przemysłowych, Amortyzujące
gumowe podkładki sprężyste do maszyn przemysłowych, Ograniczniki gumowe, Podkładki gumowe chroniące sworznie, Podkładki gumowe [inne niż do kranów na wodę], Podkładki sprężyste gumowe
amortyzujące wstrząsy do maszyn przemysłowych, Produkty gumowe do izolacji elektrycznej, Półprzetworzone termoplastyczne żywice
polimerowe do użytku w produkcji, 19 Gumowe płytki podłogowe,
Nawierzchnie z granulatu gumowego stosowane na bezpiecznych
placach zabaw, Nawierzchnie z granulatu gumowego stosowane
na placach zabaw dla dzieci, Nawierzchnie z granulatu gumowego
stosowane na placach zabaw, Płytki gumowe, Podłogi gumowe.
(111) 344828
(220) 2021 03 25
(210) 526734
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 26
(732)	GRZANPOL ARKADIUSZ GRZANKA, JOANNA ŚLĘZAK
SPÓŁKA JAWNA, Bukowno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Grzanpol
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(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 22 Liny, pasy niemetalowe do transportu ładunków,
sznurki, sznurek do pakowania, sznurek niemetalowy do owijania
lub wiązania, sznury do pakowania, 23 Nici i przędza z bawełny, nici
i przędza z jedwabiu, nici i przędza z juty, nici i przędza z konopi siewnych, nici i przędza z lnu, nici i włókna z sztucznego jedwabiu, nici
i przędza z włókna kokosowego, uprzędzone nitki i przędza.
(111) 344829
(220) 2021 05 20
(210) 529126
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732) MIKOŁAJCZYK MARCIN, Andrychów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Laneko
(510), (511) 2 Lakiery, Bejce, Farby, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa
prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową artykułów
w postaci farb, lakierów, bejc oraz wyrobów chemicznych.
(111) 344830
(220) 2021 04 09
(210) 527307
(151) 2021 08 11
(441) 2021 04 19
(732) REDNT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ProgressPOWER
(510), (511) 9 Elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania,
Elektroniczne urządzenia do sterowania procesami, Elektroniczne
urządzenia sterujące, Elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia do kontroli przebiegu procesów technologicznych [elektroniczne], Aparatura i urządzenia do sterowania
przepływu energii elektrycznej, Urządzenia elektryczne do monitorowania sieci zasilającej, Urządzenia do zdalnego sterowania, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi.
(111) 344831
(220) 2021 04 16
(210) 527629
(151) 2021 08 20
(441) 2021 05 04
(732) REDNT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOLOS.ENERGY
(510), (511) 9 Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Elektroniczne systemy
kontrolne, Elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, Elektroniczne urządzenia do sterowania procesami, Elektroniczne urządzenia sterujące, Elektryczne skrzynki sterownicze,
Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne
systemy komputerowe, Interaktywne urządzenia do transferu danych,
Komputerowe bazy danych, Komputerowe koncentratory sieciowe,
Komputerowe monitory wyświetlające, Komputerowe urządzenia
sterujące, Koncentratory połączeń, Mechanizmy zdalnego sterowania,
Multipleksery telekomunikacyjne, Oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, Oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, Oprogramowanie do sterowania
procesami, Oprogramowanie do zarządzania siecią, Oprogramowanie
komputerowe do użytku we wdrożeniu internetu rzeczy [IoT], Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, Oprogramowanie
komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, Oprogramowanie
komputerowe stosowane do zdalnego monitorowania liczników,
Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych,
Oprogramowanie komunikacyjne, Optyczne urządzenia komunikacyjne, Programy do przetwarzania danych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy komputerowe do użycia w telekomunikacji,
Sieci do transmisji danych, Sieci komunikacyjne, Sieci optyczne, Sieci
telekomunikacyjne, Sprzęt telekomunikacyjny, Sprzęt telemetryczny,
Sterowniki programowalne, Sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, Światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, Systemy
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komputerowe, Systemy przetwarzania danych, Urządzenia do monitorowania przebiegu procesów, Urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej, Urządzenia do sterowania procesami [elektryczne], Urządzenia
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, Urządzenia
do zdalnego sterowania, Zdalne sterowanie procesami przemysłowymi (Instalacje elektryczne do-), Zdalne urządzenia do monitorowania.

(111) 344832
(220) 2021 04 22
(210) 527832
(151) 2021 08 20
(441) 2021 05 04
(732) INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWAPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IUNG
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe [programy], Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, 16 Materiały edukacyjne i instruktażowe, 31 Chmiel, Sadzonki
chmielu, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja [nauczanie], Publikacja czasopism, Publikacja prac naukowych, Publikowanie drogą
elektroniczną, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie książek instruktażowych,
42 Usługi naukowe i technologiczne, Analiza zachowania środków
chemicznych, Analiza naukowa, Analiza i badania biochemiczne,
Analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, Badanie jakości produktów, Badania środowiska, Analizy wody, Kontrola jakości
nawozów, Kontrola w rolnictwie, Przeprowadzanie testów w zakresie
rolnictwa, Badania biotechnologiczne w zakresie rolnictwa, Badania
chemiczne, Badania dotyczące hodowli roślin, Badania dotyczące
upraw rolnych, Badania i rozwój w dziedzinie mikroorganizmów i komórek, Badania mikrobiologiczne, Badania naukowe w zakresie genetyki roślin, Chemiczne badania analityczne, Laboratoria chemiczne, Udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami
projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych
źródeł energii, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie
zmiany klimatu, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa
substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, Usługi monitoringu środowiska naturalnego, 44 Doradztwo w zakresie rolnictwa,
Doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, Usługi informacyjne w zakresie rolnictwa, Udostępnianie działek badawczych w celu
badania upraw poprzez użycie środków chemicznych, Udostępnianie działek badawczych w celu badania upraw.
(111) 344833
(220) 2021 04 29
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732)	EJMOCKA-KOC KAROLINA, Piastów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Language MASTERS
(540)

(210) 528273

(591) niebieski, żółty, czerwony, biały
(531) 24.09.03, 24.09.05, 24.09.10, 24.17.02, 26.04.06, 26.04.16,
26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 27.01.05, 29.01.14
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych.
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(111) 344834
(220) 2016 04 19
(210) 455183
(151) 2021 06 30
(441) 2016 07 04
(732)	SURAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KASOMAT
(540)

(591) szary, czerwony, pomarańczowy, niebieski
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe i finansowe w szczególności
prowadzone za pośrednictwem sieci Internet, doradztwo finansowe
i usługi finansowe nie wymienione w innych klasach, usługi związane
z udzielaniem pożyczek i kredytów, leasing finansowy i operacyjny,
usługi związane z kartami bankomatowymi i kredytowymi, usługi
związane z kartami debetowymi, usługi związane z wydawaniem
książeczek czekowych, skupowanie długów oraz usługi związane
ze skupowaniem długów, finansowanie kredytów, pożyczek, elektroniczny transfer środków finansowych oraz usługi z rozdzielaniem
środków finansowych, obsługa rachunków bankowych, działalność
ubezpieczeniowa, zarządzanie długami, analizy finansowe, operacje
finansowe, zakładanie kart kredytowych przez Internet, lokaty kapitału, transfer elektroniczny kapitału, inwestycja kapitałowe, transakcje finansowe.
(111) 344835
(220) 2016 09 30
(210) 462153
(151) 2021 07 15
(441) 2016 12 05
(732) MOLĘCKA SARA ANNA SARA MOLĘCKA, Bogucin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUDGE Filosophy
(540)

potrawy na bazie mąki, mąki orzechowe, mięta do wyrobów cukierniczych, migdały, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy
owocowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, orzechy arachidowe, orzechy w czekoladzie, pasta migdałowa, pastylki
[cukierki], piernik, paszteciki, płatki owsiane, pomadki [cukierki], pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki [ciasteczka], puddingi, słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki,
słodziki naturalne, sorbety, suchary, syrop cukrowy, wanilia, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby z kakao,
żywność na bazie mąki, 43 cukiernie, kafeterie [bufety], kawiarnie,
bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje
samoobsługowe, usługi barowe.

(111) 344836
(220) 2016 11 17
(210) 464029
(151) 2021 08 23
(441) 2021 05 04
(732) The Absolut Company Aktiebolag, Sztokholm (SE)
(540) (znak słowny)
(540) Åhus akvavit
(510), (511) 33 akwawit.
(111) 344837
(220) 2018 05 17
(210) 486037
(151) 2021 08 23
(441) 2018 08 20
(732)	Aiwa Corporation, Chicago (US)
(540) (znak słowny)
(540)	AIWA
(510), (511) 9 głośniki, odbiorniki audio, pojemniki przystosowane
specjalnie do przechowywania sprzętu audio, produkty elektroniki
użytkowej, mianowicie głośniki audio, kolumny audio, elektryczne
urządzenia do odtwarzania dźwięku, elektryczne jednostki do odtwarzania z oświetleniem i głośnikami, kable audio, słuchawki audio,
kolumny głośnikowe, słuchawki stereofoniczne.
(111) 344838
(220) 2019 11 06
(210) 506499
(151) 2021 07 01
(441) 2021 03 08
(732) PUKROPEK MAŁGORZATA JULIA OUTCOMER DEVELOPMENT,
Chrzanów Duży (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Impossible light
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych.

(591) beżowy, granatowy, biały
(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do żywności, aromaty
do ciast, aromaty do napojów, aromaty kawowe, aromaty spożywcze,
batony lukrecjowe [cukiernictwo], biszkopty, bita śmietana, brioszki
[bułeczki słodkie], budyń ryżowy, bułki, chałwa, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciastka,
ciastka ryżowe, ciasto w proszku, ciasto na ciastka, cukier, cukierki
miętowe, cukierki, cykoria, cynamon, czekolada, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdże, gofry, goździki, galaretki owocowe [słodycze],
herbata mrożona, herbata, herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir,
imbirowe pieczywo, jogurt mrożony, kakao, kanapki, karmelki [cukierki], kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona,
kawa, kawa nie palona, kawa nienaturalna, kleik spożywczy na bazie
mleka, krakersy, krem angielski, lody spożywcze, lody spożywcze
w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny,
lukier do ciast, lukrecja, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan,

(111) 344839
(220) 2019 11 14
(210) 506785
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 31
(732)	LOUIS VUITTON MALLETIER Société par Actions Simplifiée,
Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540) OBJETS NOMADES
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, ścienne urządzenia oświetleniowe, elektryczne nocne urządzenia oświetleniowe, lampy do użycia na wolnym powietrzu, latarki kieszonkowe, elektryczne, instalacje oświetleniowe, przenośne wentylatory elektryczne, wentylatory
elektryczne do użytku osobistego, reflektory, lampy słoneczne, latarki, 20 meble biurowe, sprzęt biurowy [meble], stojaki na biurka [meble], krzesła [fotele] biurowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe,
meble do siedzenia, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, fotele
biurowe, krzesła kreślarskie, krzesła bankietowe, wezgłowia do pozycji siedzących, krzesła, kanapy, fotele rozkładane z podnóżkiem,
taborety, krzesła stołowe, krzesła konferencyjne, krzesła obrotowe,
fotele bujane, krzesła nadmuchiwane, rozkładane fotele [do siedzenia i spania], krzesła na jednej nodze, fotele z regulowanym oparciem
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i podparciem dla nóg [meble], krzesła na kółkach, krzesła na ramie
ślizgowej, fotele sako, niskie fotele bez podłokietników do siedzenia
przy kominku, stoły do jadalni, stoły, stoły biurowe, stoły do pracy,
stoliki składane, stoły metalowe, stoły z kozłami, stoły [meble], stoliki kawowe, stoliki przy kanapie, stoły konferencyjne, stoły z opuszczanym blatem, biurka i stoły, stoły kuchenne, stoły kreślarskie,
stoliki komputerowe, stoły do użytku w ogrodach, stoły piknikowe,
przewijaki, krzesełka dla niemowląt, siedzenia dla dzieci, siedzenia
metalowe, ławy [meble], wysokie siedzenia [meble], ławki metalowe, sekretery z żaluzjowym zamknięciem, przenośne biurka, stoliczki na kolana, ruchome biurka, biurka modułowe [meble], biurka
z regulacją wysokości, pulpity do pracy w pozycji stojącej, kanapy,
rozkładane fotele, kanapy, łóżka ze schowkiem [szufladami], sofy
ścienne, sofy rozsuwane, małe dwuosobowe kanapy, posłania dziecięce wykonane z materiału w postaci torby, łóżka, pościel, materace, poduszki, meble dla dzieci, półki stanowiące meble do pokojów
dziecinnych, huśtawki montowane na ganku, parawany [meble],
meble przystosowane do użytku na zewnątrz, meble ogrodowe,
meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe
drewniane, meble do salonu, szafki do sypialni, meble sypialne,
meble sypialniane na miarę (do zabudowy), pościel, oprócz bielizny pościelowej, stoliki nocne, komody [meble], skrzynie wykonane
z drewna do przechowywania, skrzynie wykonane z tworzyw sztucznych do przechowywania, podpórki pod książki, biblioteczki [regały
na książki], stołki barowe, łóżka plażowe, łóżka plażowe z osłonami
przeciwwiatrowymi, ramy do luster, ozdobne lustra, 21 dzieła sztuki
z porcelany, terakoty i szkła, serwisy [zastawy stołowe], szklane naczynia do picia, wazy do zup, serwisy do herbaty, serwisy do kawy
[zastawa stołowa], pałeczki [sprzęt kuchenny], przybory kuchenne,
pędzle do golenia, stojaki na pędzle do golenia, szczotki do butów,
rozpylacze zapachowe, karafki [na alkohol], wazony, świeczniki, łyżki
do butów, podkładki pod garnki, prawidła do butów, prawidła do butów, gasidła do świec, nieelektryczne młynki kuchenne, kosmetyczki z przyborami toaletowymi, piknikowe (koszyki-) z naczyniami,
otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), korkociągi,
deski do krojenia do kuchni, kosmetyczne puderniczki [kompakty],
solniczki, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki do celów
kuchennych lub domowych, flakony na perfumy, dekoracyjne słoiki
szklane z przykrywką, termosy bufetowe [nie z metali szlachetnych],
misy na kwiaty z metali szlachetnych, kamienne wazony podłogowe,
wazony podłogowe, wazony na kwiaty, wazony szklane podłogowe,
słoiki gliniane, wazony ze szkła, wazony na kwiaty na obrzędy, 22
liny, maty winylowe, żagle, żagle do desek windsurfingowych, hamaki, markizy z materiałów tekstylnych, plandeki, torby do pakowania
[koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, puch [pierze], 24 tekstylia i artykuły tekstylne, niewyróżnione w innych klasach, narzuty
na łóżka i obrusy, narzuty na łóżka, pledy podróżne, bielizna stołowa
i pościelowa, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], bielizna
pościelowa i koce, narzuty na łóżka, prześcieradła na łóżka, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], poszewki na kołdry, bielizna
kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, duże ręczniki kąpielowe, ręczniki,
rękawice kąpielowe, serwety na stół niepapierowe, serwety na stół
niepapierowe, serwetki tekstylne, tekstylne maty na stół, chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, kocyki do owijania niemowląt,
obicia ścienne z materiałów tekstylnych, ozdobne serwetki z materiału, chorągiewki z materiałów tekstylnych, kołdry, tekstylne proporce, ręczniki golfowe, ręczniki do rąk, ręczniki z kapturem, ręczniki
kuchenne, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], kocyki dla
niemowląt [rożki], koce jedwabne, tekstylne maty na stół, obrusy
tekstylne, koce wełniane, tkaniny i substytuty tkanin, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, śpiwory, 27 tapeta, tapety tekstylne,
pokrycia podłogowe, dywany, chodniki i maty, kilimy dekoracyjne,
nie z materiałów włókienniczych.

(111) 344840
(220) 2019 11 22
(210) 507059
(151) 2021 08 20
(441) 2019 12 30
(732) Victoria’s Secret Stores Brand Management, LLC,
Reynoldsburg (US)
(540) (znak słowny)
(540) FIRST LOVE
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne, woda perfumowana, balsamy do ciała, mgiełki do ciała, perfumowane kosmetyki w aerozolu
do ciała.
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(111) 344841
(220) 2019 12 10
(210) 507861
(151) 2021 08 25
(441) 2020 03 02
(732)	ALDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puńców (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Aldo S
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 stolarka drzwiowa i okienna metalowa wykonana na indywidualne zamówienie klienta, 19 stolarka drzwiowa i okienna
niemetalowa wykonana na indywidualne zamówienie klienta, 35
sprzedaż dla osób trzecich stolarki drzwiowej i okiennej metalowej
i niemetalowej wykonanej na indywidualne zamówienie klienta,
w tym za pośrednictwem Internetu, 37 usługi montażu i konserwacji
stolarki drzwiowej i okiennej metalowej i niemetalowej wykonanej
na indywidualne zamówienie klienta.
(111) 344842
(220) 2019 12 20
(210) 508294
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732)	SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU,
Wieluń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASŁO EKSTRA Z WIELUNIA wieluń
(540)

(591) żółty, czerwony, biały, niebieski, jasnoniebieski, zielony,
jasnozielony, brązowy, jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 25.01.01, 03.04.02,
03.04.24, 03.04.26, 06.07.04, 06.07.25
(510), (511) 29 masło, masło czosnkowe, masło klarowane, masło
z ziołami.
(111) 344843
(220) 2019 12 30
(210) 508542
(151) 2021 07 07
(441) 2021 03 22
(732) PAJEWSKA ANNA, BRODA IWONA HATI SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREAMS & GIFTS
(540)

(531) 27.05.01, 09.01.10
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, wysyłkowej,
on-line, subskrybowanych pudełek w zakresie: słodyczy, mebli, materiałów piśmiennych, papierniczych, artystycznych, oświetlenia,kawy, herbaty, tkanin, drukami, odzieżą i dodatków odzieżowych,
obuwiem, nakryciami głowy,tytoniem, biżuterią, zegarkami, torbami, walizkami, deserami, grami, zabawkami, sztućcami, czekoladą,
instrumentami muzycznymi, dziełami sztuki, preparatami zapachowymi, parasolami przeciwsłonecznymi, wyposażeniem domu, zastawą stołową, dekoracjami świątecznymi, wyrobami rymarskimi,
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urządzenia do pomiaru czasu, akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych .

(111) 344844
(220) 2020 01 16
(210) 509113
(151) 2021 07 13
(441) 2020 10 05
(732) MATUSZEWSKI ROBERT PIOTR ENERGOMAT, Cupel (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O
(540)

(531) 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 5 preparat zawierający ozonidy oligomeryczne, (polinadtlenki kwasów tłuszczowych), posiadający właściwości silnie
utleniające.
(111) 344845
(220) 2020 02 10
(210) 510012
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) TINTA DLA PLASTYKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tinta DLA PLASTYKÓW
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 16 materiały i środki dla artystów i do dekoracji, artykuły
piśmienne i edukacyjne, materiały plastyczne.
(111) 344846
(220) 2020 03 17
(210) 511585
(151) 2021 08 20
(441) 2020 09 28
(732)	SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świdnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INNOVA
(510), (511) 11 płyty gazowe i indukcyjne, piekarniki, kuchenki, opiekacze.
(111) 344847
(220) 2020 04 30
(210) 513003
(151) 2021 07 20
(441) 2021 03 08
(732) TRADE & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEZY Clean
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04, 01.01.04
(510), (511) 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, biocydy, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów

weterynaryjnych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi
lub zwierząt, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, fungicydy, gazy do celów medycznych, herbicydy, insektycydy, kadzidełka do odstraszania owadów, kalomel [fungicyd], kolagen do celów medycznych, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty
toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze świece do masażu, lep na muchy [taśmy],
lepy na muchy, mentol, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące,
mydła lecznicze, odświeżacze do ubrań i tkanin, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia,
pestycydy, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do zwalczania
pleśni, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, preparaty
do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania powietrza,
preparaty do sterylizacji, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet
chemicznych, środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia
psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki
do oczyszczania powietrza, środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników, środki odkażające, środki odstraszające owady,
37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
od zewnątrz, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja,
konserwacja mebli, konserwacja pojazdów, malowanie, mycie, mycie pojazdów, odśnieżanie, polerowanie pojazdów, pranie bielizny,
pranie na sucho, prasowanie odzieży, renowacja mebli, renowacja
odzieży, sterylizacja narzędzi medycznych, szlifowanie papierem
ściernym, szlifowanie przy użyciu pumeksu, tapetowanie, tępienie
szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi porządkowania domów [sprzątanie],
wynajem pralek, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń, wypożyczanie zmywarek, zabezpieczanie
pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, zamiatanie
dróg, wynajem sprzętu do czyszczenia dróg.

(111) 344848
(220) 2020 06 01
(210) 514167
(151) 2021 07 16
(441) 2021 03 29
(732) BARBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SCOTTISH BARBER SHOP
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07, 25.01.09
(510), (511) 3 kosmetyki do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, balsamy i toniki do włosów, odżywki
od włosów, farby do włosów, kremy do włosów, pomady do włosów,
lakiery do włosów, wosk do włosów, olejek do włosów, preparaty
do włosów, żele do włosów, maseczki do włosów, neutralizatory
do włosów, pudry do włosów, kredy do włosów, serum do włosów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do prostowania włosów,
preparaty do skręcania włosów, kosmetyczne płyny do włosów, produkty utrwalające do włosów, płyny do ondulacji, proszki do mycia
włosów, szampony i/lub preparaty do mycia włosów, odżywczy wosk
do włosów, olejki do układania włosów, środki do nawilżania włosów,
kremy pielęgnacyjne do włosów, środki zmiękczające do włosów,
pianki do włosów, preparaty do barwienia włosów, maseczki do stylizacji włosów, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, produkty
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do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do układania włosów
dla mężczyzn, produkty do pielęgnacji włosów dla mężczyzna, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy do celów
kosmetycznych, kosmetyki, 35 zarządzanie salonami fryzjerskimi i/
lub kosmetycznymi, organizacja salonów fryzjerskich i/lub kosmetycznych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących usług fryzjerskich i usług świadczonych przez
salony fryzjerskie, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
usługi doradcze w zakresie salonów fryzjerskich dla franczyzobiorców, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem
i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczącej salonów fryzjerskich i usług świadczonych przez fryzjerów
oraz w zarządzaniu w tym zakresie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
kosmetyków do włosów, kosmetyków i środków do koloryzowania
włosów, stylizacji, kosmetyków, promocja świadczonych usług oraz
usługi doradcze, konsultacje i informacja w zakresie: zarządzanie
salonami fryzjerskimi i/lub kosmetycznymi, organizacją salonów
fryzjerskich i/lub kosmetycznych, rozpowszechnianiem materiałów
reklamowych i promocyjnych dotyczących usług fryzjerskich i usług
świadczonych przez salony fryzjerskie, doradztwem w zakresie zarządzania personelem, usług doradczych w zakresie salonów fryzjerskich dla franczyzobiorców, pomocy w zarządzaniu biznesowym
w ramach kontraktu franczyzowego, usług doradztwa biznesowego
związanego z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usług świadczonych przez franczyzodawcę, mianowicie pomocy w prowadzeniu
działalności gospodarczej dotyczącej salonów fryzjerskich i usług
świadczonych przez fryzjerów oraz zarządzaniu w tym zakresie,
sprzedaży detalicznej lub hurtowej kosmetyków do włosów, kosmetyków i środków do koloryzowania włosów, stylizacji, kosmetyków, 44 usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi w zakresie
przedłużania włosów i/lub odbudowy włosów, kuracje do włosów,
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi salonów fryzjerskich,
udzielanie informacji i porad w dziedzinie stylizacji włosów, doradztwo dotyczące kosmetyków do włosów, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi farbowania włosów, stylizacja i układanie
włosów, usługi doradcze, konsultacje i informacja o wymienionych
usługach takich jak: usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi
w zakresie przedłużania włosów i/lub odbudowy włosów, kuracji
włosów, usług w zakresie pielęgnacji włosów, usług salonów fryzjerskich, udzielanie informacji i porad w dziedzinie stylizacji włosów,
doradztwo dotyczące kosmetyków do włosów, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, usługi farbowania włosów, stylizacja
i układanie włosów.

(111) 344849
(220) 2020 07 20
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732)	A&M-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GARDENIA DEWELOPER
(540)

(210) 516237

(591) seledynowy, czarny
(531) 29.01.12, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.01, 26.11.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11
(510), (511) 35 Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 36 Usługi deweloperskie w zakresie sprzedaży obiektów budowlanych i lokali mieszkalnych, wynajem budynków, wynajem domów, wynajem lokali, wynajem mieszkań, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń
biurowych, wynajem powierzchni handlowej, organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, 37 Usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane w zakresie budynków miesz-
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kalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, budowanie nieruchomości, usługi budowlane w zakresie lokali usługowych,
usługi budowlane w zakresie powierzchni handlowych.

(111) 344850
(220) 2020 09 10
(210) 518097
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732)	GRUPA MCOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN PROSZEK SKLEP CHEMICZNY DO ZADAŃ SPECJALNYCH
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi informacyjne dla konsumentów, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz materiałów medycznych, usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia.
(111) 344851
(220) 2020 09 10
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 04
(732) KAZUBSKA ANITA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIP WATER
(540)

(210) 518100

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.03.12, 29.01.13
(510), (511) 11 dystrybutory wody, dystrybutory wody schłodzonej, oczyszczonej, filtry do oczyszczania wody, filtry do uzdatniania
wody, filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, filtry do wody, filtry do wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody pitnej, 35 usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, 37 konserwacja i naprawa urządzeń
do oczyszczania wody, naprawa systemów doprowadzania gazu, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu.
(111) 344852
(220) 2020 09 15
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732)	NOVA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOVA PLUS

(210) 518297
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(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, księgowość, księgowość
i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość, rachunkowość,
księgowość i audyt, rachunkowość, w szczególności księgowość,
skomputeryzowana księgowość, usługi konsultingowe w zakresie
księgowości podatkowej, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo podatkowe [rachunkowość], planowanie podatkowe [rachunkowość], przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, 39 logistyka transportu, dystrybucja [transport]
towarów drogą lądową, informacja o transporcie, magazynowanie
ładunku przed transportem, odbiór, transport i dostawa towarów,
organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską
i powietrzną, organizowanie transportu, organizowanie transportu
lądowego paczek, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu drogą lądową,
morską i powietrzną, organizowanie transportu i podróży, składowanie towarów w transporcie, transport, transport drogowy, transport
i składowanie, transport lądowy, transport ładunków, transport ładunku drogą lądową, usługi transportowe, usługi transportu drogowego, usługi transportu ładunków, usługi transportu pojazdami.
(111) 344853
(220) 2020 09 22
(210) 518550
(151) 2021 08 19
(441) 2021 05 04
(732)	GURGUL MARIUSZ PIANOFORTE AGENCJA ARTYSTYCZNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEMOD
(540)

(591) niebieski, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 15 akordeony, automaty perkusyjne, bandoneony, drewniane dęte instrumenty muzyczne, elektroniczne syntezatory jako instrumenty muzyczne, elektroniczne urządzenia muzyczne do instruktażu, elektroniczne urządzenia muzyczne do ćwiczenia, elektryczne
instrumenty muzyczne, instrumenty blaszane, instrumenty dęte, instrumenty elektroniczne, elektroniczne sterowane komputerowo
urządzenia muzyczne, instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte
drewniane, instrumenty muzyczne dęte, instrumenty muzyczne dla
dzieci, instrumenty muzyczne sterowane przy pomocy mikroprocesora, instrumenty muzyczne zawierające urządzenia do modyfikowania
sygnałów dźwiękowych, instrumenty muzyczne zawierające układy
do modyfikacji sygnałów dźwiękowych, muzyczne instrumenty perkusyjne, instrumenty strunowe, języczki, katarynki, czelesty, elektroniczne keyboardy [instrumenty muzyczne], elektryczne keyboardy
[instrumenty muzyczne], fisharmonie, fortepiany, klawesyny, organy,
pianina, pianole, akustyczne basy, altówki, bałałajki [strunowe instrumenty muzyczne], bandżo, basy [instrumenty muzyczne], cymbały,
cytry, elektryczne gitary basowe, gitary, gitary akustyczne, gitary basowe, gitary elektryczne, harfy, instrumenty strunowe uderzane, kontrabasy, liry, lutnie, mandole, mandoliny, instrumenty klawiszowe [muzyczne], 19 niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne,
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, budynki przenośne z materiałów niemetalowych, budynki niemetalowe
przenośne, części modułowe niemetalowe do budowania budynków
prefabrykowanych, domy modułowe, niemetalowe, domy z prefabry-

katów z drewna [zestawy do montażu], garaże prefabrykowane,
nie z metalu, konstrukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje wykonane z materiałów niemetalowych, stoiska targowe, targowe pawilony, pawilony targowe niemetalowe, modułowe domki dla zwierząt,
niemetalowe, domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca,
odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, bluzki,
spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, kurtki, skarpetki, topy
[odzież], odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn,
odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla chłopców, sukienki damskie, suknie wieczorowe, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, bluzy
sportowe, bluzy z kapturem, bluzy polarowe, bielizna, 28 sprzęt sportowy, sprzęt do treningów sportowych, artykuły gimnastyczne i sportowe, deski do uprawiania sportów wodnych, drążki do ćwiczeń, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, dyski sportowe, ekspandery
do klatki piersiowej, ergometry wioślarskie, gryfy do hantli [do podnoszenia ciężarów], hantle do podnoszenia ciężarów, hantle kettlebell,
kije do gier, kosze do gry w koszykówkę, ławki do użytku sportowego,
łyżworolki, łyżwy, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny
do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, narty, piłki do ćwiczeń,
piłki jako sprzęt sportowy, platformy do ćwiczeń, płetwy do nurkowania, przyrządy gimnastyczne, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety do tenisa, rakiety do squasha, rękawice do gier, siatki
do celów sportowych, stacjonarne rowery treningowe, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do ćwiczeń fizycznych
w pomieszczeniach, taśmy do ćwiczeń, trenażery eliptyczne, worki
treningowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], 29 mięso
i wyroby mięsne, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj,
oleje i tłuszcze jadalne, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze, 32 napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje
energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące
zawierające kofeinę, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje
owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, 35 marketing imprez
i wydarzeń, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamowych,
organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie targów handlowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych,
promocja targów do celów handlowych, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, przygotowywanie wystaw w celach
biznesowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, organizacja targów
handlowych, organizowanie targów i wystaw, usługi w zakresie zarządzania targami, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub
reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej w zakresie żywności, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych
programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, negocjowanie
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umów kupna i sprzedaży towarów, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie
umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, informacje na temat sprzedaży produktów, konsultacje w zakresie technik
sprzedaży i programów sprzedaży, pozyskiwanie umów na rzecz osób
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów
na zakup i sprzedaż towarów i usług, prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocje
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, przeprowadzanie
sprzedaży aukcyjnej, udostępnianie analiz sprzedaży, udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, usługi doradcze dotyczące
promocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu,
usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, usługi
zarządzania sprzedażą, 37 instalowanie stoisk targowych, budowa
stoisk i sklepów targowych, instalowanie konstrukcji tymczasowych
na targi handlowe, budowa stoisk na targach handlowych i wystawach, usługi instalacji komputerów, instalacja systemów komputerowych, instalacja sieci komputerowych, modernizowanie sprzętu komputerowego, instalacja sprzętu komputerowego do systemów
komputerowych, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi doradcze w zakresie
instalacji komputerów, aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych, usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, usługi
budowlane, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa
części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie,
budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie domów,
budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane
i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi
doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji
budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi
informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi odnawiania
budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów
budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 41 imprezy
kulturalne, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez muzycznych, publikacja
kalendarzy imprez, organizowanie imprez tanecznych, planowanie
specjalnych imprez, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc
na imprezy rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci organizacji
społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci or-
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ganizowania społecznych imprez rozrywkowych, usługi agencji
sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, wynajem sprzętu do użytku na imprezach sportowych, 42 projektowanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi doradztwa informatycznego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, usługi w zakresie technologii informacyjnych, inżynieria komputerowa,
usługi diagnostyki komputerowej, opracowywanie sieci komputerowych, utrzymywanie zapisów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, integracja oprogramowania komputerowego,
testowanie sprzętu komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, badania technologiczne dotyczące komputerów, kompresja
cyfrowa komputerowych danych, usługi monitorowania systemów
komputerowych, projektowanie komputerowych baz danych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla
systemów komputerowych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, projektowanie komputerów dla osób trzecich, profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, udzielanie informacji na temat komputerów,
doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, usługi w zakresie
grafiki komputerowej, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, usługi w zakresie sieci komputerowej, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, doradztwo dotyczące rozwijania systemów
komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, usługi doradcze w zakresie sieci
komputerowych, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń
bezpieczeństwa danych, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych,
usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego
do potrzeb klienta, ocena wydajności systemów komputerowych
w oparciu o test wzorcowy, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, diagnozowanie
problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, 43 udostępnianie obiektów i sprzętu
na targi i wystawy, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym
krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na targi i wystawy, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, doradztwo kulinarne, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, udostępnianie opinii na temat restauracji,
usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie
kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi restauracyjne.

(111) 344854
(220) 2020 09 25
(151) 2021 04 13
(441) 2020 12 14
(732) TEAVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEAVERSO
(540)

(210) 518751

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 herbata, yerba mate, herbata matcha, herbata rooibos, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach,
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punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: herbaty, herbaty yerba mate, herbaty matcha,
herbaty rooibos, kawy, zioła, przyprawy, akcesoria do kawy i herbaty,
akcesoria do yerba mate, akcesoria do matchy, czajniki, dzbanki, zaparzacze do herbaty i kawy, szklanki, kubki, filiżanki, puszki i pudełka
ozdobne, ciastka i wyroby piekarnicze, syropy, dodatki do kawy i herbaty, czekolady, czekolady na gorąco, kakao, zestawy prezentowe, 43
usługi kawiarni, usługi herbaciarni, usługi restauracyjne i barowe.

(111) 344855
(220) 2020 10 08
(210) 519236
(151) 2021 04 14
(441) 2020 12 21
(732) TEAVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TONZO
(510), (511) 30 herbata, yerba mate, herbata matcha, herbata rooibos, kawa, kakao, czekolada i wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, batony zbożowe i energetyczne, batony czekoladowe, batony sezamowe, batony spożywcze na bazie zbóż, przekąski
wieloziarniste, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie pszenicy, przekąski wykonane z mąki ziemniaczanej, chipsy zbożowe, chipsy ryżowe, chipsy kukurydziane, 32
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, aromatyzowane napoje
gazowane, napoje proteinowe, napoje zawierające witaminy, napoje
półmrożone, napoje na bazie owoców i warzyw, napoje bezalkoholowe na bazie herbaty, napoje bezalkoholowe na bazie kawy, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 35 usługi sprzedaży w sklepach,
hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem
Internetu następujących towarów: herbaty, herbaty yerba mate,
herbaty matcha, herbaty rooibos, kawy, zioła, przyprawy, akcesoria
do kawy i herbaty, akcesoria do yerba mate, akcesoria do matchy,
czajniki, dzbanki, zaparzacze do herbaty i kawy, szklanki, kubki, filiżanki, puszki i pudełka ozdobne, ciastka i wyroby piekarnicze, syropy, dodatki do kawy i herbaty, czekolady, czekolady na gorąco,
kakao, zestawy prezentowe, batony zbożowe i energetyczne, batony
czekoladowe, batony sezamowe, batony spożywcze na bazie zbóż,
przekąski wieloziarniste, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie pszenicy, przekąski wykonane
z mąki ziemniaczanej, chipsy zbożowe, chipsy ryżowe, kukurydziane,
napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, aromatyzowane napoje
gazowane, napoje proteinowe, napoje zawierające witaminy, napoje
półmrożone, napoje na bazie owoców i warzyw, napoje bezalkoholowe na bazie herbaty, napoje bezalkoholowe na bazie kawy, napoje
bezalkoholowe na bazie miodu.
(111) 344856
(220) 2020 10 13
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 04
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 519389

(591) jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy
(531) 29.01.07, 26.04.01, 26.04.10, 26.04.02, 26.01.02, 26.01.06
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 portmonetki,
imitacje skóry, parasole i parasolki, portfele, torby na kółkach, torby turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 25 obuwie, paski [odzież],
swetry, nakrycia głowy, skarpetki, koszule, garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie [odzież], rękawiczki [odzież], odzież ze skóry, apaszki,
apaszki [chustki], paski skórzane [odzież], szaliki, 35 reklama, reklamy
telewizyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklama korespondencyjna, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie
z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.

(111) 344857
(220) 2020 11 10
(151) 2021 06 10
(441) 2021 02 15
(732)	GRUŻEWSKI ŁUKASZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Witkówka
(540)

(210) 520773

(531) 05.13.07, 05.13.25, 25.01.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 41 usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie
know-how [szkolenia].
(111) 344858
(220) 2020 11 20
(210) 521151
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732)	Loewe IP Holding Ltd., Larnaka (CY)
(540) (znak słowny)
(540) WE
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, roboty przemysłowe, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, automaty
do sprzedaży, maszyny dozujące [inne niż automaty sprzedające],
automatyczne maszyny dozujące, pistolety dozujące klej, elektryczne, elektroniczne pojemniki do karmienia zwierząt, maszyny z gumą
do żucia, maszyny do dozowania mydła, automaty sprzedające
chłodnicze, automaty sprzedające na żetony lub uruchamiane kodem cyfrowym, prądnice prądu stałego, dynama do rowerów, generatory elektryczne do stosowania w sytuacjach awaryjnych, generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej,
przenośne generatory energii elektrycznej, automatyczne maszyny
do czyszczenia, roboty do czyszczenia podłóg [polerowania], roboty
do czyszczenia podłóg [odkurzania], roboty do czyszczenia do celów
domowych, przemysłowe zrobotyzowane maszyny do szycia, zrobotyzowane piły ręczne silnikowe, zrobotyzowane mechanizmy
do użytku w przetwórstwie warzyw, zrobotyzowane mechanizmy
do użytku w przetwórstwie owoców, odkurzacze roboty, odkurzacze, pistolety natryskowe [maszyny] do wyciskania kitu, prasownice
i maglownice, urządzenia do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, ręcznie napędzane maszyny do czyszczenia ulic, dmuchawy do śniegu, prasownice, maszyny do prasowania artykułów
tekstylnych, elektryczne prasowalnice do ubrań, gładziarki [maszyny
prasowalnicze do tkanin], obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, urządzenia prasowalnicze, urządzenia do krojenia jaj, elektryczne krajarki do żywności, elektryczne noże do chleba, sokowirówki
elektryczne, elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, maszyny
do wyciskania soku pomarańczowego [elektryczne], rzeźnicze noże
elektryczne, elektryczne krajalnice do mięsa do użytku kuchennego,
elektryczne maszynki do mielenia mięsa, elektryczne wyciskarki
do owoców, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne noże do warzyw, elektryczne urządzenia do obierania warzyw, elektryczne młynki do przypraw, elektryczne spieniacze mleka do kawy, elektryczne młynki do kawy,
elektryczne prasy do czosnku, elektryczne urządzenia kuchenne
do przygotowywania żywności [do celów innych niż gotowanie],
elektryczne roboty kuchenne do przetwarzania żywności dla niemowląt, elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowywania potraw (do celów innych niż gotowanie), elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania, maszyny stosowane
do ubijania śmietany [elektryczne, kuchenne], elektryczne noże kuchenne, elektryczne narzędzia kuchenne, przyrządy do szatkowania
żywności (elektryczne), urządzenia elektryczne używane w kuchni
do mielenia, maszyny do krojenia żywności w plastry [elektryczne,
kuchenne], urządzenia do wyciskania owoców [elektryczne], elektryczne maszyny do kruszenia lodu, elektryczne roboty kuchenne
do użytku domowego, elektryczne spieniacze do mleka, młynki do-
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mowe elektryczne, elektryczne urządzenia do obierania owoców,
elektryczne młynki do pieprzu, tarki elektryczne, trzepaki elektryczne, elektryczne młynki do soli, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, elektryczne krajarki kuchenne, elektryczne maszyny obierające do przygotowywania żywności, elektryczne maszynki
do ugniatania ciasta, maszynki do robienia makaronu do użytku domowego, elektryczne młynki do przyrządzania żywności, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia
do usuwania gniazd nasiennych warzyw [maszyny], maszyny do wyciskania soku, obieraczki do ziemniaków [urządzenia elektryczne],
ugniatacze do ziemniaków [elektryczne maszyny], ugniatarki [elektryczne maszyny kuchenne], krajalnice do mięsa [maszyny elektryczne] do użytku domowego, maszynki do mielenia mięsa [elektryczne
narzędzia] do użytku domowego, mieszarki [urządzenia kuchenne],
urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do napowietrzania wody, młyny do zboża [maszyny],
urządzenia do mycia warzyw, młynki do użytku domowego inne niż
ręczne, kuchenne miksery, elektryczne, młynki do pieprzu, inne niż
o napędzie ręcznym, elektryczne noże do pizzy, osuszacze do sałaty
[kuchenne urządzenia elektryczne], urządzenia do przetwarzania
żywności, krajarki do korzeni, urządzenia do czyszczenia parą, przeznaczone do użytku domowego, urządzenia do czyszczenia parą,
elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe], elektryczne
urządzenia do polerowania woskiem do celów domowych, elektryczne maszyny i urządzenia do pastowania, elektryczne parowe
maszyny czyszczące, odkurzacze elektryczne, elektryczne aplikatory
szamponu do dywanów, urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, wentylatory elektryczne do odkurzaczy, elektryczne przyrządy do czyszczenia i polerowania butów, maszyny
i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], elektryczne urządzenia
do mycia okien, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, maszyny do polerowania podłóg [elektryczne], kosze na naczynia do zmywarek do naczyń, elektryczne trzepaczki dywanów, maszyny do mycia [elektryczne], urządzenia do mycia naczyń stołowych, maszyny
do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny próżniowe do czyszczenia, zamiatarki bezprzewodowe, torby z tworzyw sztucznych
do odkurzaczy, odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń,
wymienne torby papierowe do odkurzaczy, maszyny ścierające
do czyszczenia, maszyny do suszenia prania bez ogrzewania, maszyny do czyszczenia garnków, maszyny do szczotkowania dywanów,
suszarki wirowe do celów domowych (nieogrzewane), pralki, pralki
wyposażone w sprzęt suszący, urządzenia do przetwarzania żywności z funkcją mieszania, cięcia, siekania, rozdrabniania, miksowania,
ugniatania i ważenia, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory
do manicure i pedicure, żelazka, żelazka elektryczne, elektryczne żelazka parowe, elektryczne urządzenia do układania włosów, elektryczne prostownice do włosów, elektryczna karbownica do włosów,
rozpylacze pompowane ręcznie, maszynki do strzyżenia do użytku
osobistego [elektryczne i nieelektryczne], brzytwy, maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia brody, przyrządy do strzyżenia zwierząt, elektryczne urządzenia do ścinana włosów [przyrządy ręczne],
elektryczne maszynki do strzyżenia brody, elektryczne maszynki
do strzyżenia włosów do użytku osobistego [ręczne], elektryczne trymery do uszu, elektryczne trymery do nosa, maszynki do strzyżenia
włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, trymery do wąsów
i brody, elektryczne maszynki do golenia, etui na maszynki do golenia, ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, maszynki do golenia, nieelektryczne, golarki z wibrującym ostrzem, żyletki, pojemniki
zawierające żyletki, zestawy do golenia, maszynki do golenia
[zmniejszające ryzyko skaleczenia], żyletki do maszynek do golenia
[zmniejszające ryzyko skaleczenia], pojemniki na żyletki, elektryczne
żelazka płaskie z regulacją temperatury, 9 urządzenia obrazujące
do celów naukowych, biochipy, mikroskopy, urządzenia i przyrządy
do mikroskopii, zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami
instruktażowymi, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń
dydaktycznych, przyrządy metrologiczne o częstotliwości optycznej,
symulatory urządzeń, urządzenia do nauczania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy naukowe, aparatura i urządzenia
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, urządzenia fotowoltaiczne, urzą-
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dzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], urządzenia energetyczne sieci zasilających, urządzenia do regulowanego
zasilania, konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, elektryczne
zespoły sieci zasilającej, urządzenia do transmisji za pośrednictwem
linii elektroenergetycznych, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], przetworniki prądu stałego/prądu
zmiennego, elektroniczne publikacje tekstowe i/lub obrazowe
utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, zapisane pliki danych,
wstępnie nagrane dyski kompaktowe, wstępnie nagrane kasety, nośniki danych zawierające typograficzne kroje czcionek, komputerowe mapy cyfrowe, katalogi [elektryczne lub elektroniczne], dane zapisane elektronicznie, dzwonki telefoniczne [do pobierania],
hologramy, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, nagrania magnetyczne, dane zapisane magnetycznie, nagrane płyty
kompaktowe zawierające gry, podłoża do nośników zapisu [optyczne], dyski optyczne zapisane, taśmy z nagraniami, nagrane magnetyczne nośniki danych, dyski wstępnie zaprogramowane, czujniki
i detektory, kontrolery (regulatory), urządzenia do monitorowania,
wskaźniki [elektryczność], lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, urządzenia i przyrządy do rozpoznawania znaków drogowych,
wskaźniki obciążenia, urządzenia do analizy obrazów, urządzenia
diagnostyczne nie do celów medycznych, wskaźniki cyfrowe, przetworniki momentu obrotowego, analizatory energii elektrycznej,
elektroniczne analizatory kolorów, elektroniczne przyrządy sterujące, przetworniki elektrooptyczne, przetworniki wielkiej częstotliwości, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów
elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, bezprzewodowe
sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania
i statusu systemów bezpieczeństwa, urządzenia i przyrządy
do sprawdzania [nadzorowania], wskaźniki świecące, przetworniki
liniowe, sondy logiczne, przetworniki piezoelektryczne, samodzielne
systemy do kontroli jazdy do użytku w pojazdach, analizatory widma,
inne niż do celów medycznych, przetworniki ultradźwiękowe, uniwersalne analizatory zakłóceń, ogniwa obciążnikowe, wskaźniki wykrywające ciepło, odbiorniki do systemów globalnego pozycjonowania [GPS], futerały na urządzenia do nawigacji satelitarnej, systemy
do śledzenia pojazdów, urządzenia do lokalizacji pojazdów, urządzenia systemu GPS, systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, urządzenia GPS, interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji i podróży, kompasy [przyrządy
pomiarowe], urządzenia do monitorowania pracowników, systemy
nawigacji satelitarnej do rowerów, czujniki do określania położenia,
przekaźniki do systemów globalnego pozycjonowania [GPS], urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia
do odtwarzania filmów i video, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, okulary 3D,
okulary 3D do odbiorników telewizyjnych, etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, urządzenia
do odtwarzania do nośników dźwięku i obrazu, pokrowce na odtwarzacze płyt DVD, pojemniki na filmy, torby specjalnie przystosowane
do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego, urządzenia
audiowizualne, urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku
i obrazu, odtwarzacze taśm, napędy taśm, tkaninowe filtry dźwięku
do urządzeń radiowych, odtwarzacze płyt kompaktowych, stacja
dysków CD-ROM, cyfrowe serwery dźwięku, cyfrowe odtwarzacze
wideo, cyfrowe serwery wideo, stacje dokujące do odtwarzaczy
mp3, stacje dokujące do smartfonów, stacje dokujące do cyfrowych
odtwarzaczy muzyki, nagrywarki płyt DVD, nagrywarki DVD, odtwarzacze płyt DVD, odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo), kamery
aktywowane ruchem, kable elektryczne do przesyłania dźwięków
i obrazów, odbiorniki audiowizualne, sprzęt endoskopowy do celów
przemysłowych, pokrowce na cyfrowe odtwarzacze mediów, futerały na obiektywy, nadajniki FM, piloty do telewizorów, piloty do odbiorników radiowych, piloty do zestawów stereo, kamery filmowe
przeznaczone do samowywołujących się klisz, kable do nadawania
i odbierania sygnałów telewizji kablowej, odbiorniki telewizji kablowej, kamery z opcją podglądu wielu klatek, urządzenia do karaoke,
głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, laserowe wskaźniki celu, wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], odtwarzacze MP4, urządzenia napędowe taśm magnetycznych, systemy
wielokamerowe do pojazdów, urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, wizjery optyczne, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], urządzenia do czyszczenia taśm magnetycznych, tłumiki
drgań do elektronicznych urządzeń audio, generatory synchronizu-
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jące, monitory do tabletów, przenośne odtwarzacze płyt DVD, systemy obrazujące wideo, taśmy do czyszczenia głowic magnetowidów,
serwery wideo, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, sprzęt i akcesoria
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), kalkulatory,
pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], urządzenia sztucznej inteligencji, urządzenia do cyfryzacji sygnałów audio, urządzenia
do komponowania obrazów, stabilizatory obrazu, syntezatory obrazów, nagrywarki płyt kompaktowych, wypalarki płyt CD, nagrywarki
dysków CD-ROM, analizatory chromatogramów do celów naukowych lub laboratoryjnych, skomputeryzowana aparatura do analizy
[pracy] silników w pojazdach mechanicznych, skomputeryzowane
organizery osobiste, aparatura interfejsowa do komputerów, terminale wyprowadzania danych, urządzenia do wymiany danych, terminale wprowadzania danych, terminale danych, rękawice cybernetyczne, procesory danych, urządzenia do konwersji danych,
urządzenia komputerowe do magazynowania danych, sprzęt
do przetwarzania danych, terminale do przetwarzania danych, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, elektryczne urządzenia programujące,
urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, elektroniczne
urządzenia do programowania, kalkulatory elektroniczne, elektroniczne urządzenia do sprawdzania poprawnej pisowni, elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne urządzenia do przeliczania walut, podręczne słowniki elektroniczne, elektroniczne procesory
tekstu, elektroniczne kalkulatory na biurko, pokrowce na urządzenia
PDA, etui na kalkulatory podręczne, urządzenia do fakturowania,
skanery ręczne, analizatory fluorescencyjne, urządzenia peryferyjne
do odtwarzania danych, przyrządy do analizowania zdjęć, karty zawierające mikroprocesory, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające
dane], optyczne czytniki znaków, czytniki [sprzęt do przetwarzania
danych], czytniki kart kodowanych magnetycznie, odtwarzacze dysków optycznych, czytniki pasków magnetycznych, urządzenia
do przechowywania programów komputerowych, czytniki kart pamięci, programowalne analizatory stanów logicznych, wokodery,
urządzenia do rozpoznawania głosu, systemy przetwarzania głosu,
sprzęt do przetwarzania mowy, terminale kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, urządzenia do przetwarzania tekstów, magnetofony, maszyny do zapisu
taśm, urządzenia do przetwarzania dźwięku, karty USB, czytniki kart
USB, analizatory wielokanałowe, zestawy na głowę do rzeczywistości
wirtualnej, procesory główne [CPU] do komputerów, urządzenia służące do tłumaczenia, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma
węzłami sieci (point-to-point), urządzenia do transmisji, sprzęgacze
akustyczne, nadajniki sygnalizacji alarmowej, tunery do sygnałów
z modulacją amplitudy, akcesoria do montowania odbiorników radiowych, złącza do urządzeń telekomunikacyjnych, światła wskaźników do urządzeń telekomunikacyjnych, zespoły nadajnikowe audio,
automatyczne urządzenia przełącznikowe [dla telekomunikacji], automatyczne urządzenia telefoniczne do wybierania numerów, automatyczne urządzenia telegraficzne, automatyczne urządzenia
do wybierania numeru, urządzenia do przesyłania obrazów, naziemne stacje satelitarne, instalacje szerokopasmowe, cyfrowe odbiorniki
radiowe (DAB), demodulatory, nadajniki cyfrowe, telekomunikacyjne
urządzenia cyfrowe, urządzenia do łączności przewodowej, bezprzewodowe urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwościach,
światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, telegraficzne urządzenia transmitujące, napowietrzny sprzęt transmisyjny, urządzenia
do modulacji częstotliwości, urządzenia do przeszukiwania częstotliwości, modulatory częstotliwości, odbiorniki częstotliwości radiowych, urządzenia wysokiej częstotliwości, nadajniki częstotliwości
radiowych, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, klawiatury
z wybieraniem tonowym, modulatory kodowania, mikrofalowe urządzenia łączności, filtry mikrofalowe, radia zasilane energią słoneczną,
urządzenia odsłuchowe do monitorowania niemowląt, przenośne
urządzenia do odbierania fal radiowych, mobilne odbiorniki danych,
komórkowe urządzenia do transmisji radiowych, wzmacniacze częstotliwości radiowej, konwertery LNC, filtry przeciwszumowe, urządzenia do tłumienia hałasu, urządzenie nadawczo-odbiorcze, przekaźniki, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki do przesyłania
sygnałów elektrycznych, nadajniki do przesyłania sygnałów elektronicznych, karty SIM, nadajniki stosowane do łączności w nagłych
przypadkach, bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych, urzą-

dzenia do tłumienia sygnałów, tunery sygnałów, konwertery sygnałów, przekaźniki sygnałowe, sprzęgacze sygnałów, rozdzielacze sygnału, urządzenia do przetwarzania sygnałów, urządzenia
opóźniania sygnałów, urządzenia do transmisji sygnału, repetytory
[do przesyłu informacji], syntezatory mowy, kodery obsługiwane
głosowo, sprzęt wykorzystujący odpowiedzi głosowe, odbiorniki
stereo, synchroniczne jednostki danych, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, urządzenia telekomunikacyjne, nadajniki
wideo, domofony falowodowe, przełączniki [antenowe] (nadawanie-odbiór), aparaty nadawczo-odbiorcze, tablety graficzne [digitizery],
elektroniczne urządzenia kodujące, elektroniczne systemy kontrolne
do maszyn, elektroniczne zespoły do programowania, analizatory
powietrza, przyrządy matematyczne, pomiarowe przetworniki, konwertery miar, napędy dysków optycznych, komputery kieszonkowe
[PDA], analizatory fotometryczne [inne niż do celów medycznych],
urządzenia do analizy fizycznej [inne niż do celów medycznych], skanery [urządzenia do przetwarzania danych], urządzenia do rozpoznawania znaków, złącza pośrednie do podłączania telefonów
do aparatów słuchowych, stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, nośniki dostosowane do telefonów komórkowych, futerały
na telefony [specjalnie dopasowane], automatyczne sekretarki, maszyny faksymilowe, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, sprzęt konferencyjny audio, urządzenia do nagrywania
rozmów telefonicznych, instalacje telefoniczne do samochodów, telefony samochodowe, uchwyty samochodowe do telefonów, urządzenia do fototelegrafii, wideofony, bransoletki inteligentne, urządzenia przełącznikowe do telefonii cyfrowej, cyfrowe telefony
komórkowe, telefony cyfrowe, moduły wyświetlacza do telefonów
komórkowych, wyświetlacze do telefonów komórkowych, wyświetlacze do smartfonów, osłony do ekranów telefonów komórkowych
w formie folii, stacje dokujące do telefonów komórkowych, zestawy
do korzystania z telefonu bez użycia rąk, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, mikrofony do używania bez
użycia rąk do telefonów komórkowych, telefon głośnomówiący, odbiorniki radiotelegraficzne, baterie do telefonów komórkowych, telefony komórkowe, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, telefony
komórkowe z dużymi klawiszami i cyframi dla użytkowników z osłabionym wzrokiem lub sprawnością, futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, punkty połączeń sieci
do sieci centrali telefonicznych, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, osłony
na telefony komórkowe, pokrowce na smartfony, pokrowce na słuchawki telefoniczne, telefony internetowe, etui z klapką do telefonów
komórkowych, kodowane karty telefoniczne, zestawy słuchawkowe
do telefonów, skórzane etui na telefony komórkowe, skórzane pokrowce na smartfony, systemy lokalnej telefonii komórkowej, ręczne
urządzenia telegraficzne, mikrofony [do urządzeń telekomunikacyjnych], telefony zasilane energią słoneczną, urządzenia telefonii komórkowej z wbudowanymi systemami faksowymi, faksy ruchome lub
przenośne, aparatura wzywająca, pagery, pagery radiowe, prywatne
centrale telefoniczne (PBX), odbiorniki dwóch stacji połączonych
między sobą, nadajniki międzypunktowe, radiotelefony, baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, głośniki pomocnicze do telefonów komórkowych, paski do telefonów komórkowych, telefony
satelitarne, etui na smartfony, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, telefony bezprzewodowe, ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, kijki do robienia selfie jako akcesoria
do smartfonów, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), smartbandy, etui typu Flip Cover do smartfonów, smartfony,
smartfony w kształcie zegarka, zegarki inteligentne, klawiatury
do telefonów komórkowych, adaptery telefoniczne, telefoniczne kable połączeniowe, złącza do telefonów, zestawy telefoniczne z ekranem i klawiaturą, telefony z systemami komunikacji wewnętrznej,
terminale telefoniczne, urządzenia telefoniczne do łączności wewnętrznej, słuchawki telefoniczne, słuchawki do aparatów telefonicznych, telefoniczne urządzenia nadawcze, koncentratory telefoniczne, łącznice telefoniczne, wtyczki telefoniczne, gniazda wtykowe
do przedłużaczy telefonicznych, kable do przedłużaczy telefonicznych, telegrafy [urządzenia], przenośne maszyny faksowe, smartfony
do noszenia na ciele lub w ubraniach, walkie-talkie, futerały do przenoszenia pagerów, paski do zegarków do przekazywania danych
smartfonom, urządzenia wideokomunikacyjne, urządzenia do wideokonferencji, wideodomofony, interkomy z wideo, telefony VOIP,
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urządzenia do komunikacji wewnętrznej, interkomy, książki audio,
elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych,
publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, książki zapisane na taśmach, serie muzycznych nagrań dźwiękowych, książki zapisane na płytach, czcionki zapisane na nośnikach
magnetycznych, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, pojemniki do przechowywania dysków, instrukcje obsługi
w formie elektronicznej, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona
z Internetu, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty cd-i, nagrania wideo z muzyką, płyty nagrane z obrazami, nagrane kasety magnetofonowe, nagrane płyty VCD, nagrane dyski wideo, e-booki, publikacje elektroniczne, do pobrania, terminarze i organizery do pobrania,
które można wydrukować, nagrania wideo do pobrania, nagrania
wideo z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, książki elektroniczne
do pobrania, pobieralne szablony do projektowania prezentacji audiowizualnych, obrazy holograficzne, książki dźwiękowe, interaktywne płyty DVD, płyty kompaktowe z muzyką, nagrane płyty DVD
z nagraniami muzycznymi, nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, dyski optyczne z muzyką, nagrane płyty DVD zawierające
gry, oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM,
nagrania multimedialne, muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrania
muzyczne w postaci płyt, pliki muzyczne do pobierania, muzyczne
nagrania wideo, podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, nagrania audio i wideo, nagrania audio, klucze sieciowe
USB, klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, nagrania wideo, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, wyświetlacze wideo
montowane na głowie, filtry do ekranów przystosowane do telewizorów, stojaki przystosowane do przechowywania urządzeń wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, uchwyty ścienne dla
monitorów telewizyjnych, systemy autonomicznej jazdy do pojazdów wyposażone w interaktywne wyświetlacze, filtry antyrefleksyjne
do telewizorów, urządzenia do przetwarzania obrazów, telewizory
samochodowe, monitory, miksery wideo, urządzenia do odtwarzania
obrazów, urządzenia do monitoringu wizualnego, filtry do ekranów
komputerów i telewizorów, filtry antyodblaskowe do telewizorów
i monitorów komputerowych, monitory szerokoekranowe, czytniki
książek cyfrowych, elektroniczne papierowe (urządzenia wyświetlające), monopody na kamery, elektryczne znaki świecące, nagrywarki
telewizyjne, dekodery telewizyjne, telewizyjne anteny odbiorcze [paraboliczne], odbiorniki telewizyjne, odbiorniki cyfrowej telewizji mobilnej (DMB), konwertery standardów telewizyjnych, elektryczne
i elektroniczne instalacje do wideomonitoringu, elektroluminescencyjne panele wyświetlające, elektryczne luminescencyjne wyświetlacze, wyświetlacze elektroniczne, elektroniczne tablice wyświetlające,
elektroniczne wyświetlacze reklam, elektroniczne monitory ekranowe, tablice memo [elektroniczne], panele elektroniczne do wyświetlania wiadomości, elektroniczne szyldy cyfrowe, numeryczne wyświetlacze elektroniczne, wyświetlacze elektroforetyczne, monitory
kolorowe, kolorowe wideoprocesory, urządzenia telewizyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, magnesy, magnetyzery
i demagnetyzery, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, komponenty i części do komputerów,
urządzenia komputerowe do noszenia na nadgarstku, futerały przystosowane do notebooków, serwery w chmurze, komputery, stacje
robocze [urządzenia komputerowe], komputery do użytku w zarządzaniu danymi, komputery do użycia z rowerami, komputerowe stacje dokujące, komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe stacje
robocze, komputerowe urządzenia do programowania, sprzęt komputerowy stosowany do inżynierii oprogramowania wspomaganej
komputerowo, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych
lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do transmisji danych lokalizacyjnych, komputery łącznościowe, serwery komunikacyjne [sprzęt
komputerowy], pokrowce na laptopy, komputery przenośne [podręczne], torby do noszenia komputerów, mikrochipy [sprzęt komputerowy], skórzane etui na tablety, serwery komputerowe, pokrowce
do tabletów, serwery plików, serwery komputerowych baz danych,
okulary inteligentne, tablety cyfrowe, stacje dokujące do laptopów,
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stacje dokujące do tabletów, serwery poczty elektronicznej, elektroniczne notatniki, etui do tabletów, stojaki na sprzęt komputerowy,
tablety graficzne, palmtopy, interaktywne systemy komputerowe,
serwery internetowe, serwery intranetowe, pokrowce z klapką do tabletów, tablety, komputery kieszonkowe do robienia notatek, komputery cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach,
podręczne komputery PC, aparatura nadawcza i odbiorcza do nadawania radiowego, urządzenia transmitujące i odbierające do nadawania telewizyjnego, urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej wideo, oprogramowanie
sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, oscyloskopy,
urządzenia do testowania sprzętu elektronicznego, generatory sygnałów, sprzęt do testowania i kalibrowania elementów komputerowych, aparatura do badania półprzewodników, testery alarmów
dymu, urządzenia do badania oporu, 11 przyrządy, urządzenia i instalacje do klimatyzacji, suszenia, ogrzewania i wentylacji, urządzenia
grzewcze, wytwarzające parę i gotujące, zwłaszcza kuchenki, urządzenia do pieczenia, smażenia, grillowania, opiekania, rozmrażania
i podgrzewania, podgrzewacze wody, grzałki nurnikowe, garnki
do gotowania z ogrzewaniem własnym, kuchenki mikrofalowe, (elektryczne) urządzenia do wypieku wafli lub gofrów, urządzenia do gotowania jajek, frytkownice (elektryczne), elektryczne ekspresy do herbaty i kawy, ekspresy automatyczne do kawy (ujęte w klasie 11),
automaty z kawą, urządzenia chłodnicze, zwłaszcza lodówki, lady
chłodnicze, witryny chłodnicze, urządzenia do chłodzenia napojów,
połączone ze sobą urządzenia chłodnicze i zamrażające, zamrażarki,
maszyny i aparaty do lodu, urządzenia do suszenia, zwłaszcza także
suszarki do ubrań, maszyny do suszenia ubrań, suszarki do rąk, suszarki do włosów, lampy na podczerwień, nie do celów medycznych, poduszki i podkłady ogrzewane (nie do celów medycznych), koce, elektryczne, nie do celów medycznych, urządzenia do wentylacji,
w szczególności wentylatory, filtr do okapów kuchennych, urządzenia
wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne i okapy kuchenne, urządzenia
klimatyzacyjne oraz instalacje do uzdatniania powietrza, nawilżacze
powietrza, urządzenia do odświeżania powietrza, aparaty i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do zaopatrywania w wodę oraz instalacje sanitarne, zwłaszcza także armatury
do instalacji wytwarzających parę, instalacji wentylacyjnych i do zaopatrywania w wodę, urządzenia do podgrzewania wody, bojlery
do wody i przepływowe ogrzewacze wody, zlewozmywaki kuchenne, pompy ciepła, mechaniczne urządzenia do dystrybucji napojów
(dystrybutory do napojów), lampy elektryczne, oświetlenie bezpieczeństwa, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, lampy oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy,
lampy do oświetleń pojazdów, elektryczne urządzenia oświetlenia
dekoracyjnego, oświetlenie kopułowe do mebli, oświetlenie dekoracyjne na choinki, światła punktowe do oświetlenia domowego,
oświetlenie ścienne, części do wszystkich uprzednio wymienionych
towarów, zawartych w klasie 11, urządzenia do wydawania schłodzonych napojów inne, niż automaty sprzedające, opalarki [elektryczne],
maszyny do suchego lodu, elektryczne narzędzia ręczne do stosowania podczas gotowania na pikniku, elektryczne urządzenia kuchenne
do gotowania, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
modułowe układy półek [meble], meble kuchenne do zabudowy,
meble do samochodów kempingowych, elementy dzielące przestrzeń [meble], szafki do komputerów [meble], obudowy drewniane
[meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, wieszaki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, zestawy części [sprzedawane razem], z których montuje się meble, 21 szczoteczki do zębów elektryczne, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej,
przyrządy do czyszczenia filtrów z woskowiny usznej, aparaty do nebulizacji do celów domowych, ekspresy do kawy, nieelektryczne,
urządzenia dozujące zapach (nie do użytku osobistego).

(111) 344859
(220) 2020 11 20
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(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732)	Loewe IP Holding Ltd., Larnaka (CY)
(540) (znak słowny)
(540) WE.
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności,
roboty przemysłowe, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, automaty
do sprzedaży, maszyny dozujące [inne niż automaty sprzedające], au-
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tomatyczne maszyny dozujące, pistolety dozujące klej, elektryczne,
elektroniczne pojemniki do karmienia zwierząt, maszyny z gumą
do żucia, maszyny do dozowania mydła, automaty sprzedające chłodnicze, automaty sprzedające na żetony lub uruchamiane kodem cyfrowym, prądnice prądu stałego, dynama do rowerów, generatory elektryczne do stosowania w sytuacjach awaryjnych, generatory
wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, przenośne
generatory energii elektrycznej, automatyczne maszyny do czyszczenia, roboty do czyszczenia podłóg [polerowania], roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania], roboty do czyszczenia do celów domowych,
przemysłowe zrobotyzowane maszyny do szycia, zrobotyzowane piły
ręczne silnikowe, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie warzyw, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie owoców, odkurzacze roboty, odkurzacze, pistolety natryskowe
[maszyny] do wyciskania kitu, prasownice i maglownice, urządzenia
do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, ręcznie napędzane
maszyny do czyszczenia ulic, dmuchawy do śniegu, prasownice, maszyny do prasowania artykułów tekstylnych, elektryczne prasowalnice
do ubrań, gładziarki [maszyny prasowalnicze do tkanin], obrotowe
prasy parowe do tkanin, przenośne, urządzenia prasowalnicze, urządzenia do krojenia jaj, elektryczne krajarki do żywności, elektryczne
noże do chleba, sokowirówki elektryczne, elektryczne wyciskarki
do owoców i warzyw, maszyny do wyciskania soku pomarańczowego
[elektryczne], rzeźnicze noże elektryczne, elektryczne krajalnice
do mięsa do użytku kuchennego, elektryczne maszynki do mielenia
mięsa, elektryczne wyciskarki do owoców, elektryczne wyciskacze
do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne noże
do warzyw, elektryczne urządzenia do obierania warzyw, elektryczne
młynki do przypraw, elektryczne spieniacze mleka do kawy, elektryczne młynki do kawy, elektryczne prasy do czosnku, elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowywania żywności [do celów innych niż
gotowanie], elektryczne roboty kuchenne do przetwarzania żywności
dla niemowląt, elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowywania potraw (do celów innych niż gotowanie), elektryczne przyrządy
kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania, maszyny stosowane
do ubijania śmietany [elektryczne, kuchenne], elektryczne noże kuchenne, elektryczne narzędzia kuchenne, przyrządy do szatkowania
żywności (elektryczne), urządzenia elektryczne używane w kuchni
do mielenia, maszyny do krojenia żywności w plastry [elektryczne, kuchenne], urządzenia do wyciskania owoców [elektryczne], elektryczne
maszyny do kruszenia lodu, elektryczne roboty kuchenne do użytku
domowego, elektryczne spieniacze do mleka, młynki domowe elektryczne, elektryczne urządzenia do obierania owoców, elektryczne
młynki do pieprzu, tarki elektryczne, trzepaki elektryczne, elektryczne
młynki do soli, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, elektryczne krajarki kuchenne, elektryczne maszyny obierające do przygotowywania żywności, elektryczne maszynki do ugniatania ciasta, maszynki do robienia makaronu do użytku domowego, elektryczne
młynki do przyrządzania żywności, elektromechaniczne urządzenia
do przyrządzania napojów, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia do usuwania gniazd nasiennych
warzyw [maszyny], maszyny do wyciskania soku, obieraczki do ziemniaków [urządzenia elektryczne], ugniatacze do ziemniaków [elektryczne maszyny], ugniatarki [elektryczne maszyny kuchenne], krajalnice do mięsa [maszyny elektryczne] do użytku domowego, maszynki
do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, mieszarki [urządzenia kuchenne], urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia
do napowietrzania napojów, urządzenia do napowietrzania wody,
młyny do zboża [maszyny], urządzenia do mycia warzyw, młynki
do użytku domowego inne niż ręczne, kuchenne miksery, elektryczne,
młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym, elektryczne noże
do pizzy, osuszacze do sałaty [kuchenne urządzenia elektryczne],
urządzenia do przetwarzania żywności, krajarki do korzeni, urządzenia
do czyszczenia parą, przeznaczone do użytku domowego, urządzenia
do czyszczenia parą, elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe], elektryczne urządzenia do polerowania woskiem do celów
domowych, elektryczne maszyny i urządzenia do pastowania, elektryczne parowe maszyny czyszczące, odkurzacze elektryczne, elektryczne aplikatory szamponu do dywanów, urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, wentylatory elektryczne
do odkurzaczy, elektryczne przyrządy do czyszczenia i polerowania
butów, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], elektryczne
urządzenia do mycia okien, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, maszyny do polerowania podłóg [elektryczne], kosze na naczynia
do zmywarek do naczyń, elektryczne trzepaczki dywanów, maszyny

do mycia [elektryczne], urządzenia do mycia naczyń stołowych, maszyny do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny próżniowe
do czyszczenia, zamiatarki bezprzewodowe, torby z tworzyw sztucznych do odkurzaczy, odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, wymienne torby papierowe do odkurzaczy, maszyny ścierające
do czyszczenia, maszyny do suszenia prania bez ogrzewania, maszyny
do czyszczenia garnków, maszyny do szczotkowania dywanów, suszarki wirowe do celów domowych (nieogrzewane), pralki, pralki wyposażone w sprzęt suszący, urządzenia do przetwarzania żywności
z funkcją mieszania, cięcia, siekania, rozdrabniania, miksowania, ugniatania i ważenia, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi
i zwierząt, przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory do manicure i pedicure, żelazka, żelazka elektryczne, elektryczne żelazka parowe, elektryczne urządzenia do układania włosów, elektryczne prostownice do włosów, elektryczna karbownica do włosów, rozpylacze
pompowane ręcznie, maszynki do strzyżenia do użytku osobistego
[elektryczne i nieelektryczne], brzytwy, maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia brody, przyrządy do strzyżenia zwierząt, elektryczne
urządzenia do ścinana włosów [przyrządy ręczne], elektryczne maszynki do strzyżenia brody, elektryczne maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego [ręczne], elektryczne trymery do uszu, elektryczne trymery do nosa, maszynki do strzyżenia włosów do użytku
osobistego, elektryczne i nieelektryczne, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, trymery do wąsów i brody, elektryczne
maszynki do golenia, etui na maszynki do golenia, ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, maszynki do golenia, nieelektryczne,
golarki z wibrującym ostrzem, żyletki, pojemniki zawierające żyletki,
zestawy do golenia, maszynki do golenia [zmniejszające ryzyko skaleczenia], żyletki do maszynek do golenia [zmniejszające ryzyko skaleczenia], pojemniki na żyletki, elektryczne żelazka płaskie z regulacją
temperatury, 9 urządzenia obrazujące do celów naukowych, biochipy,
mikroskopy, urządzenia i przyrządy do mikroskopii, zestawy naukowe
dla dzieci będące urządzeniami instruktażowymi, zestawy naukowe
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, przyrządy metrologiczne o częstotliwości optycznej, symulatory urządzeń, urządzenia
do nauczania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrządy naukowe, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, urządzenia fotowoltaiczne, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania
energii [zasilacze UPS], urządzenia energetyczne sieci zasilających,
urządzenia do regulowanego zasilania, konwertery prądu stałego/
prądu zmiennego, elektryczne zespoły sieci zasilającej, urządzenia
do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, elektroniczne publikacje tekstowe i/lub obrazowe utrwalone na nośnikach, oprogramowanie,
zapisane pliki danych, wstępnie nagrane dyski kompaktowe, wstępnie nagrane kasety, nośniki danych zawierające typograficzne kroje
czcionek, komputerowe mapy cyfrowe, katalogi [elektryczne lub
elektroniczne], dane zapisane elektronicznie, dzwonki telefoniczne
[do pobierania], hologramy, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, nagrania magnetyczne, dane zapisane magnetycznie,
nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, podłoża do nośników
zapisu [optyczne], dyski optyczne zapisane, taśmy z nagraniami, nagrane magnetyczne nośniki danych, dyski wstępnie zaprogramowane, czujniki i detektory, kontrolery (regulatory), urządzenia do monitorowania, wskaźniki [elektryczność], lampy sygnalizacyjne do tablicy
rozdzielczej, urządzenia i przyrządy do rozpoznawania znaków drogowych, wskaźniki obciążenia, urządzenia do analizy obrazów, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, wskaźniki cyfrowe, przetworniki momentu obrotowego, analizatory energii elektrycznej,
elektroniczne analizatory kolorów, elektroniczne przyrządy sterujące,
przetworniki elektrooptyczne, przetworniki wielkiej częstotliwości,
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli
funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, bezprzewodowe sterowniki
do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, urządzenia i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], wskaźniki świecące, przetworniki liniowe, sondy logiczne,
przetworniki piezoelektryczne, samodzielne systemy do kontroli jazdy
do użytku w pojazdach, analizatory widma, inne niż do celów medycznych, przetworniki ultradźwiękowe, uniwersalne analizatory zakłóceń,
ogniwa obciążnikowe, wskaźniki wykrywające ciepło, odbiorniki
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do systemów globalnego pozycjonowania [GPS], futerały na urządzenia do nawigacji satelitarnej, systemy do śledzenia pojazdów, urządzenia do lokalizacji pojazdów, urządzenia systemu GPS, systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, urządzenia GPS, interaktywne
oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji i podróży, kompasy [przyrządy pomiarowe], urządzenia do monitorowania pracowników, systemy nawigacji satelitarnej do rowerów,
czujniki do określania położenia, przekaźniki do systemów globalnego
pozycjonowania [GPS], urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania
obrazu, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych, etui
na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, urządzenia do odtwarzania do nośników dźwięku i obrazu, pokrowce na odtwarzacze płyt DVD, pojemniki na filmy, torby specjalnie
przystosowane do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego, urządzenia audiowizualne, urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu, odtwarzacze taśm, napędy taśm, tkaninowe filtry dźwięku do urządzeń radiowych, odtwarzacze płyt kompaktowych,
stacja dysków CD-ROM, cyfrowe serwery dźwięku, cyfrowe odtwarzacze wideo, cyfrowe serwery wideo, stacje dokujące do odtwarzaczy
mp3, stacje dokujące do smartfonów, stacje dokujące do cyfrowych
odtwarzaczy muzyki, nagrywarki płyt DVD, nagrywarki DVD, odtwarzacze płyt DVD, odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo), kamery
aktywowane ruchem, kable elektryczne do przesyłania dźwięków
i obrazów, odbiorniki audiowizualne, sprzęt endoskopowy do celów
przemysłowych, pokrowce na cyfrowe odtwarzacze mediów, futerały
na obiektywy, nadajniki FM, piloty do telewizorów, piloty do odbiorników radiowych, piloty do zestawów stereo, kamery filmowe przeznaczone do samowywołujących się klisz, kable do nadawania i odbierania sygnałów telewizji kablowej, odbiorniki telewizji kablowej, kamery
z opcją podglądu wielu klatek, urządzenia do karaoke, głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, laserowe wskaźniki celu,
wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], odtwarzacze mp4,
urządzenia napędowe taśm magnetycznych, systemy wielokamerowe
do pojazdów, urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, wizjery optyczne, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], urządzenia
do czyszczenia taśm magnetycznych, tłumiki drgań do elektronicznych urządzeń audio, generatory synchronizujące, monitory do tabletów, przenośne odtwarzacze płyt DVD, systemy obrazujące wideo, taśmy do czyszczenia głowic magnetowidów, serwery wideo, kable
do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video
i telekomunikacji, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), kalkulatory, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], urządzenia sztucznej inteligencji, urządzenia
do cyfryzacji sygnałów audio, urządzenia do komponowania obrazów,
stabilizatory obrazu, syntezatory obrazów, nagrywarki płyt kompaktowych, wypalarki płyt CD, nagrywarki dysków CD-ROM, analizatory
chromatogramów do celów naukowych lub laboratoryjnych, skomputeryzowana aparatura do analizy [pracy] silników w pojazdach mechanicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, aparatura interfejsowa do komputerów, terminale wyprowadzania danych, urządzenia
do wymiany danych, terminale wprowadzania danych, terminale danych, rękawice cybernetyczne, procesory danych, urządzenia do konwersji danych, urządzenia komputerowe do magazynowania danych,
sprzęt do przetwarzania danych, terminale do przetwarzania danych,
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do przetwarzania
danych w czasie rzeczywistym, elektryczne urządzenia programujące,
urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, elektroniczne
urządzenia do programowania, kalkulatory elektroniczne, elektroniczne urządzenia do sprawdzania poprawnej pisowni, elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne urządzenia do przeliczania walut, podręczne słowniki elektroniczne, elektroniczne procesory tekstu,
elektroniczne kalkulatory na biurko, pokrowce na urządzenia PDA, etui
na kalkulatory podręczne, urządzenia do fakturowania, skanery ręczne, analizatory fluorescencyjne, urządzenia peryferyjne do odtwarzania danych, przyrządy do analizowania zdjęć, karty zawierające mikroprocesory, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], optyczne
czytniki znaków, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki
kart kodowanych magnetycznie, odtwarzacze dysków optycznych,
czytniki pasków magnetycznych, urządzenia do przechowywania programów komputerowych, czytniki kart pamięci, programowalne analizatory stanów logicznych, wokodery, urządzenia do rozpoznawania
głosu, systemy przetwarzania głosu, sprzęt do przetwarzania mowy,
terminale kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych, elektro-
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niczne tłumacze kieszonkowe, urządzenia do przetwarzania tekstów,
magnetofony, maszyny do zapisu taśm, urządzenia do przetwarzania
dźwięku, karty USB, czytniki kart USB, analizatory wielokanałowe, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, procesory główne [CPU]
do komputerów, urządzenia służące do tłumaczenia, urządzenia
do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci (point-to-point), urządzenia do transmisji, sprzęgacze akustyczne, nadajniki sygnalizacji
alarmowej, tunery do sygnałów z modulacją amplitudy, akcesoria
do montowania odbiorników radiowych, złącza do urządzeń telekomunikacyjnych, światła wskaźników do urządzeń telekomunikacyjnych, zespoły nadajnikowe audio, automatyczne urządzenia przełącznikowe [dla telekomunikacji], automatyczne urządzenia telefoniczne
do wybierania numerów, automatyczne urządzenia telegraficzne, automatyczne urządzenia do wybierania numeru, urządzenia do przesyłania obrazów, naziemne stacje satelitarne, instalacje szerokopasmowe, cyfrowe odbiorniki radiowe (DAB), demodulatory, nadajniki
cyfrowe, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, urządzenia do łączności przewodowej, bezprzewodowe urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwościach, światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, telegraficzne urządzenia transmitujące, napowietrzny sprzęt
transmisyjny, urządzenia do modulacji częstotliwości, urządzenia
do przeszukiwania częstotliwości, modulatory częstotliwości, odbiorniki częstotliwości radiowych, urządzenia wysokiej częstotliwości, nadajniki częstotliwości radiowych, interaktywne oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub
obrazu, klawiatury z wybieraniem tonowym, modulatory kodowania,
mikrofalowe urządzenia łączności, filtry mikrofalowe, radia zasilane
energią słoneczną, urządzenia odsłuchowe do monitorowania niemowląt, przenośne urządzenia do odbierania fal radiowych, mobilne
odbiorniki danych, komórkowe urządzenia do transmisji radiowych,
wzmacniacze częstotliwości radiowej, konwertery LNC, filtry przeciwszumowe, urządzenia do tłumienia hałasu, urządzenie nadawczo-odbiorcze, przekaźniki, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki do przesyłania sygnałów elektrycznych, nadajniki do przesyłania sygnałów
elektronicznych, karty SIM, nadajniki stosowane do łączności w nagłych przypadkach, bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych,
urządzenia do tłumienia sygnałów, tunery sygnałów, konwertery sygnałów, przekaźniki sygnałowe, sprzęgacze sygnałów, rozdzielacze
sygnału, urządzenia do przetwarzania sygnałów, urządzenia opóźniania sygnałów, urządzenia do transmisji sygnału, repetytory [do przesyłu informacji], syntezatory mowy, kodery obsługiwane głosowo, sprzęt
wykorzystujący odpowiedzi głosowe, odbiorniki stereo, synchroniczne jednostki danych, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych,
urządzenia telekomunikacyjne, nadajniki wideo, domofony falowodowe, przełączniki [antenowe] (nadawanie-odbiór), aparaty nadawczo-odbiorcze, tablety graficzne [digitizery], elektroniczne urządzenia
kodujące, elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, elektroniczne
zespoły do programowania, analizatory powietrza, przyrządy matematyczne, pomiarowe przetworniki, konwertery miar, napędy dysków
optycznych, komputery kieszonkowe [PDA], analizatory fotometryczne [inne niż do celów medycznych], urządzenia do analizy fizycznej
[inne niż do celów medycznych], skanery [urządzenia do przetwarzania danych], urządzenia do rozpoznawania znaków, złącza pośrednie
do podłączania telefonów do aparatów słuchowych, stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, nośniki dostosowane do telefonów komórkowych, futerały na telefony [specjalnie dopasowane], automatyczne sekretarki, maszyny faksymilowe, uchwyty na deskę
rozdzielczą na telefony komórkowe, sprzęt konferencyjny audio, urządzenia do nagrywania rozmów telefonicznych, instalacje telefoniczne
do samochodów, telefony samochodowe, uchwyty samochodowe
do telefonów, urządzenia do fototelegrafii, wideofony, bransoletki inteligentne, urządzenia przełącznikowe do telefonii cyfrowej, cyfrowe
telefony komórkowe, telefony cyfrowe, moduły wyświetlacza do telefonów komórkowych, wyświetlacze do telefonów komórkowych, wyświetlacze do smartfonów, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, stacje dokujące do telefonów komórkowych,
zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, mikrofony do używania bez użycia rąk do telefonów komórkowych, telefon głośnomówiący, odbiorniki radiotelegraficzne, baterie do telefonów komórkowych,
telefony komórkowe, telefony komórkowe do użytku w pojazdach,
futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, telefony komórkowe z dużymi klawiszami i cyframi dla użytkowników
z osłabionym wzrokiem lub sprawnością, futerały do telefonów ko-
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mórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, punkty połączeń sieci do sieci centrali telefonicznych, urządzenia głośnomówiące
do telefonów komórkowych, uchwyty przystosowane do telefonów
komórkowych, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych,
osłony na telefony komórkowe, pokrowce na smartfony, pokrowce
na słuchawki telefoniczne, telefony internetowe, etui z klapką do telefonów komórkowych, kodowane karty telefoniczne, zestawy słuchawkowe do telefonów, skórzane etui na telefony komórkowe, skórzane
pokrowce na smartfony, systemy lokalnej telefonii komórkowej, ręczne urządzenia telegraficzne, mikrofony [do urządzeń telekomunikacyjnych], telefony zasilane energią słoneczną, urządzenia telefonii komórkowej z wbudowanymi systemami faksowymi, faksy ruchome lub
przenośne, aparatura wzywająca, pagery, pagery radiowe, prywatne
centrale telefoniczne (PBX), odbiorniki dwóch stacji połączonych między sobą, nadajniki międzypunktowe, radiotelefony, baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, głośniki pomocnicze do telefonów
komórkowych, paski do telefonów komórkowych, telefony satelitarne,
etui na smartfony, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, telefony bezprzewodowe, ciekłokrystaliczne folie ochronne
do smartfonów, kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów,
kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), smartbandy,
etui typu Flip Cover do smartfonów, smartfony, smartfony w kształcie
zegarka, zegarki inteligentne, klawiatury do telefonów komórkowych,
adaptery telefoniczne, telefoniczne kable połączeniowe, złącza do telefonów, zestawy telefoniczne z ekranem i klawiaturą, telefony z systemami komunikacji wewnętrznej, terminale telefoniczne, urządzenia
telefoniczne do łączności wewnętrznej, słuchawki telefoniczne, słuchawki do aparatów telefonicznych, telefoniczne urządzenia nadawcze, koncentratory telefoniczne, łącznice telefoniczne, wtyczki telefoniczne, gniazda wtykowe do przedłużaczy telefonicznych, kable
do przedłużaczy telefonicznych, telegrafy [urządzenia], przenośne
maszyny faksowe, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach,
walkie-talkie, futerały do przenoszenia pagerów, paski do zegarków
do przekazywania danych smartfonom, urządzenia wideokomunikacyjne, urządzenia do wideokonferencji, wideodomofony, interkomy
z wideo, telefony VOIP, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, interkomy, książki audio, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach
komputerowych, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, książki zapisane na taśmach, serie muzycznych
nagrań dźwiękowych, książki zapisane na płytach, czcionki zapisane
na nośnikach magnetycznych, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, pojemniki do przechowywania dysków, instrukcje
obsługi w formie elektronicznej, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty cd-i, nagrania
wideo z muzyką, płyty nagrane z obrazami, nagrane kasety magnetofonowe, nagrane płyty VCD, nagrane dyski wideo, e-booki, publikacje
elektroniczne, do pobrania, terminarze i organizery do pobrania, które
można wydrukować, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo
z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana
na witrynach internetowych MP3, książki elektroniczne do pobrania,
pobieralne szablony do projektowania prezentacji audiowizualnych,
obrazy holograficzne, książki dźwiękowe, interaktywne płyty DVD,
płyty kompaktowe z muzyką, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, dyski
optyczne z muzyką, nagrane płyty DVD zawierające gry, oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, nagrania multimedialne, muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrania muzyczne w postaci płyt, pliki muzyczne do pobierania, muzyczne nagrania wideo,
podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, nagrania audio i wideo, nagrania audio, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, nagrania wideo, muzyka cyfrowa
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, urządzenia
audiowizualne i fotograficzne, wyświetlacze wideo montowane
na głowie, filtry do ekranów przystosowane do telewizorów, stojaki
przystosowane do przechowywania urządzeń wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, uchwyty ścienne dla monitorów
telewizyjnych, systemy autonomicznej jazdy do pojazdów wyposażone w interaktywne wyświetlacze, filtry antyrefleksyjne do telewizorów, urządzenia do przetwarzania obrazów, telewizory samochodowe, monitory, miksery wideo, urządzenia do odtwarzania obrazów,
urządzenia do monitoringu wizualnego, filtry do ekranów komputerów i telewizorów, filtry antyodblaskowe do telewizorów i monitorów
komputerowych, monitory szerokoekranowe, czytniki książek cyfrowych, elektroniczne papierowe (urządzenia wyświetlające), monopo-

dy na kamery, elektryczne znaki świecące, nagrywarki telewizyjne,
dekodery telewizyjne, telewizyjne anteny odbiorcze [paraboliczne],
odbiorniki telewizyjne, odbiorniki cyfrowej telewizji mobilnej (DMB),
konwertery standardów telewizyjnych, elektryczne i elektroniczne instalacje do wideomonitoringu, elektroluminescencyjne panele wyświetlające, elektryczne luminescencyjne wyświetlacze, wyświetlacze
elektroniczne, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne wyświetlacze reklam, elektroniczne monitory ekranowe, tablice memo
[elektroniczne], panele elektroniczne do wyświetlania wiadomości,
elektroniczne szyldy cyfrowe, numeryczne wyświetlacze elektroniczne, wyświetlacze elektroforetyczne, monitory kolorowe, kolorowe wideoprocesory, urządzenia telewizyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki
za pomocą energii elektrycznej, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, komponenty i części do komputerów, urządzenia komputerowe do noszenia
na nadgarstku, futerały przystosowane do notebooków, serwery
w chmurze, komputery, stacje robocze [urządzenia komputerowe],
komputery do użytku w zarządzaniu danymi, komputery do użycia
z rowerami, komputerowe stacje dokujące, komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe stacje robocze, komputerowe urządzenia
do programowania, sprzęt komputerowy stosowany do inżynierii
oprogramowania wspomaganej komputerowo, sprzęt komputerowy
do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy
do transmisji danych lokalizacyjnych, komputery łącznościowe, serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], pokrowce na laptopy, komputery przenośne [podręczne], torby do noszenia komputerów, mikrochipy [sprzęt komputerowy], skórzane etui na tablety, serwery
komputerowe, pokrowce do tabletów, serwery plików, serwery komputerowych baz danych, okulary inteligentne, tablety cyfrowe, stacje
dokujące do laptopów, stacje dokujące do tabletów, serwery poczty
elektronicznej, elektroniczne notatniki, etui do tabletów, stojaki
na sprzęt komputerowy, tablety graficzne, palmtopy, interaktywne
systemy komputerowe, serwery internetowe, serwery intranetowe,
pokrowce z klapką do tabletów, tablety, komputery kieszonkowe
do robienia notatek, komputery cienki klient, komputery do noszenia
na ciele lub w ubraniach, podręczne komputery PC, aparatura nadawcza i odbiorcza do nadawania radiowego, urządzenia transmitujące
i odbierające do nadawania telewizyjnego, urządzenia do nadawania
programów telewizyjnych, urządzenia do transmisji strumieniowej wideo, oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, oscyloskopy, urządzenia do testowania sprzętu elektronicznego, generatory sygnałów, sprzęt do testowania i kalibrowania
elementów komputerowych, aparatura do badania półprzewodników,
testery alarmów dymu, urządzenia do badania oporu, 11 przyrządy,
urządzenia i instalacje do klimatyzacji, suszenia, ogrzewania i wentylacji, urządzenia grzewcze, wytwarzające parę i gotujące, zwłaszcza kuchenki, urządzenia do pieczenia, smażenia, grillowania, opiekania,
rozmrażania i podgrzewania, podgrzewacze wody, grzałki nurnikowe,
garnki do gotowania z ogrzewaniem własnym, kuchenki mikrofalowe,
(elektryczne) urządzenia do wypieku wafli lub gofrów, urządzenia
do gotowania jajek, frytkownice (elektryczne), elektryczne ekspresy
do herbaty i kawy, ekspresy automatyczne do kawy (ujęte w klasie 11),
automaty z kawą, urządzenia chłodnicze, zwłaszcza lodówki, lady
chłodnicze, witryny chłodnicze, urządzenia do chłodzenia napojów,
połączone ze sobą urządzenia chłodnicze i zamrażające, zamrażarki,
maszyny i aparaty do lodu, urządzenia do suszenia, zwłaszcza także
suszarki do ubrań, maszyny do suszenia ubrań, suszarki do rąk, suszarki do włosów, lampy na podczerwień, nie do celów medycznych, poduszki i podkłady ogrzewane (nie do celów medycznych), koce, elektryczne, nie do celów medycznych, urządzenia do wentylacji,
w szczególności wentylatory, filtr do okapów kuchennych, urządzenia
wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne i okapy kuchenne, urządzenia klimatyzacyjne oraz instalacje do uzdatniania powietrza, nawilżacze powietrza, urządzenia do odświeżania powietrza, aparaty i urządzenia
do oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do zaopatrywania
w wodę oraz instalacje sanitarne, zwłaszcza także armatury do instalacji wytwarzających parę, instalacji wentylacyjnych i do zaopatrywania
w wodę, urządzenia do podgrzewania wody, bojlery do wody i przepływowe ogrzewacze wody, zlewozmywaki kuchenne, pompy ciepła,
mechaniczne urządzenia do dystrybucji napojów (dystrybutory do na-
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pojów), lampy elektryczne, oświetlenie bezpieczeństwa, oświetlenie
i reflektory oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe, instalacje
oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe, żarówki oświetleniowe,
lampy oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy, lampy do oświetleń pojazdów, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, oświetlenie kopułowe do mebli, oświetlenie dekoracyjne na choinki, światła
punktowe do oświetlenia domowego, oświetlenie ścienne, części
do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, zawartych w klasie
11, urządzenia do wydawania schłodzonych napojów inne, niż automaty sprzedające, opalarki [elektryczne], maszyny do suchego lodu,
elektryczne narzędzia ręczne do stosowania podczas gotowania
na pikniku, elektryczne urządzenia kuchenne do gotowania, 20 meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, modułowe układy półek
[meble], meble kuchenne do zabudowy, meble do samochodów kempingowych, elementy dzielące przestrzeń [meble], szafki do komputerów [meble], obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury
elektronicznej, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble]
i haczyki na ubrania, zestawy części [sprzedawane razem], z których
montuje się meble, 21 szczoteczki do zębów elektryczne, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, przyrządy do czyszczenia filtrów z woskowiny usznej, aparaty do nebulizacji do celów domowych, ekspresy
do kawy, nieelektryczne, urządzenia dozujące zapach (nie do użytku
osobistego).

(111) 344860
(220) 2020 11 22
(151) 2021 07 02
(441) 2021 03 15
(732) FECHTER TOMASZ ECA GROUP, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON CAFE
(540)

(210) 521175

(591) czerwony, szary, czarny, żółty, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.12
(510), (511) 41 organizowanie, prowadzenie i obsługa szkoleń, zjazdów i konferencji, organizacja rozrywki na imprezy towarzyskie, rodzinne, imieninowe i urodzinowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, świadczenie usług cateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na szkolenia, zjazdy i konferencje, catering
obejmujący żywność i napoje na bankiety, organizacja cateringu
na imprezy towarzyskie, rodzinne, imieninowe i urodzinowe, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy firmowe.
(111) 344861
(220) 2020 11 30
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 26
(732) BARSKA JOANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOCENO
(540)

(210) 521592

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, meble do zastosowań komercyjnych, meble wystawowe, meble gastronomiczne, meble
do pokojów dziecinnych, meble do przechowywania, meble drewniane, meble łazienkowe, meble kuchenne, meble domowe, meble
skórzane, meble stylizowane, meble wypoczynkowe, meblościanki,
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akcesoria meblowe wyposażenia domu, biura, sklepów, obiektów
usługowych i użyteczności publicznej, dekoracyjne panele meblowe, dopasowane nakrycia na meble, niemetalowy osprzęt do mebli,
skrzynie meblowe, szuflady meblowe, złącza do mebli, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, akcesoria do przechowywania ubrań, boazeria meblarska, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych
na wymiar, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, drzwi do mebli, elementy
meblowe, elementy mocujące do mebli, niemetalowe, elementy
mocujące do półek, niemetalowe, fotele, fronty meblowe, kanapy,
kółka samonastawne, komody, komplety mebli do salonu, konsole-meble, kredensy, krzesła łazienkowe umywalki obudowane szafką,
niemetalowe części mebli, niemetalowe uchwyty do mebli, niemetalowe uchwyty do szuflad, uchwyty ceramiczne do mebli, uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli, niemetalowy osprzęt do szafek,
nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi stołowe, nóżki meblowe niemetalowe, okucia mebli niemetalowe, panele meblowe, płyty meblowe,
podnóżki, dopasowane pokrycia z materiałów tekstylnych na meble,
półki-meble, pufy-meble, ramy, regały, rozkładane meble z obiciem,
sofy, stoliki, stoliki kawowe, stoliki nocne, stoły, szafki, szafki łazienkowe, szafy, szafy wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi, toaletki,
wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań do mebli i haczyki
na ubrania, witryny, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, zestawy części sprzedawane razem
z których montuje się meble, zestawy mebli, meble RTV, witryny meblowe, biblioteki-meble, blaty i lady meblowe, ścianki działowe, 35
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej gotowych mebli, akcesoriów
meblowych, elementów montażowych do mebli, artykułów wykończeniowych do mebli, okuć meblowych, płyt meblowych, frontów
meblowych, oklein meblowych, płyt typu MDF, płyt wiórowych, płyt
OSB i HDF, sklejki, płyt trudno zapalnych, płyt odpornych na wilgoć,
płyt dźwiękochłonnych, listew wykończeniowych meblarskich, blatów meblowych, drzwi meblowych, drzwi przesuwanych, oświetlenia
i akcesoriów oświetleniowych, artykułów dekoracyjnych do wnętrz,
artykułów chemicznych i przemysłowych, chemii budowlanej, artykułów stolarskich, klejów, farb, lakierów, narzędzi, tekstyliów, pokryć
meblowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, 40 produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, produkcja mebli na zamówienie, profilowanie mebli, stolarstwo meblowe, usługi stolarskie, złocenie, srebrzenie, nakładanie powłok ochronnych na meble, obróbka drewna,
szlifowanie powierzchni, cięcie płyt meblowych, blatów oraz drewna
na wymiar, obróbka płyt i elementów meblowych, 42 projektowanie
mebli, projektowanie akcesoriów i okuć meblowych, projektowanie
wyposażenia mebli, projektowanie rozmieszczenia mebli, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wnętrz budynków, usługi architektury wnętrz, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, biur i lokali usługowych, doradztwo
w zakresie dekoracji wnętrz.

(111) 344862
(220) 2020 12 01
(151) 2021 08 12
(441) 2021 04 06
(732) METROX-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Metrox
(540)

(210) 521615

(591) czerwony, czarny, szary, biały
(531) 02.01.25, 02.01.23, 25.01.06, 26.11.07, 26.11.03, 27.05.01,
27.05.21, 27.05.17, 29.01.14

88

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 33/2021

(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, wkłady
do elektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, olejki
zapachowe, preparaty chemiczne do prania, preparaty do prania
chemicznego, preparaty do prania przyciągające brud, detergenty
do użytku domowego, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń,
preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do czyszczenia rur odpływowych, krochmal do czyszczenia, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania
rdzy, ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia
okularów, preparaty do prania, odkamieniacze do użytku domowego, 8 sztućce, szczypce do kominków (kleszcze), miechy do kominków [narzędzia ręczne], pogrzebacze do kominków, rękojeści noży,
11 ekspresy do kawy, domowe kuchenki gazowe, piekarniki gazowe
[do użytku domowego], frytkownice do użytku domowego, kominki,
domowe kominki gazowe, lodówki i zamrażarki do użytku domowego, zawory odcinające do regulowania gazu, kondensatory gazu inne
niż części maszyn, kurki odcinające do regulowania gazu, wentylatory ssące, termofory, filtry powietrza do użytku domowego, klosze
do lamp (kominki), domowe kuchenki i kuchnie mikrofalowe, kondensatory chłodnicze, domowe filtry do wody z kranu, 17 materiały
uszczelniające i izolacyjne, liny gumowe, niemetalowe okładziny rur,
niemetalowe okładziny rurowe do uszczelniania rur, węże do wody
do użytku w ogrodzie, węże do wody do nawadniania, niemetalowe
węże z regulacją, pręty i drążki z tworzyw sztucznych, bariery dielektryczne, rękawice izolacyjne, 20 meble domowe, skrzynie [meble],
meble tapicerowane, meble ogrodowe, meble do użytku przemysłowego, meble do wnętrz, kwietniki [meble], osłony do kominków
(meble), obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, skrzynki drewniane, 21 pojemniki do przechowywania
żywności, kubki, tace [gospodarstwo domowej, pokrywki do garnków, pokrywki do rondli, pokrywki do patelni, pokrywki termoizolacyjne do talerzy i naczyń, podkładki pod garnki, podkładki na stół,
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki porcelanowe
pod naczynia, podkładki porcelanowe pod szklanki, osłony nie papierowe na doniczki, pojemniki do użytku domowego, uniwersalne
przenośne pojemniki do użytku domowego, uchwyty na szklanki,
podpórki pod sztućce, filtry [dripy] nieelektryczne do parzenia kawy,
filtry do kawy nieelektryczne, filtry do kawy, nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, wyroby szklane dla gospodarstwa
domowego, zraszacze, deski do prasowania, przybory kosmetyczne
i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, przybory toaletowe, porcelana, grzebienie, dozowniki papieru do celów kuchennych, dozowniki
do przypraw, dozowniki serwetek, dozowniki mydła w płynie, filtry
do herbaty, buteleczki, butelki ze szkła, flakony na perfumy, formy
do pieczenia, nieelektryczne froterki do podłogi, gąsiory, ekspresy
do kawy, nieelektryczne, japońskie żeliwne imbryki nieelektryczne
[tetsubin], ozdoby kryształowe, kryształowe wyroby szklane rżnięte
ręcznie, kosze na śmieci, podręczne kosze na śmieci papierowe, kosze z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci], kubły, mozaiki ze szkła
nie do celów budowlanych, deski do krojenia kuchenne, majolika,
łapki na insekty, pułapki na myszy, wanienki dla ptaków, wanienki
dla niemowląt, wanienki z tworzywa sztucznego dla dzieci, termosy,
ścierki do wycierania kurzu [szmatki], ścierki, pakuły czyszczące, dozowniki papieru toaletowego, patery, pochłaniacze dymu do użytku domowego, nieelektryczne młynki kuchenne, młynki ręczne
do użytku domowego, posągi ze szkła, posągi z porcelany, popiersia
z porcelany, terakoty lub szkła, popiersia z porcelany, ceramiki, gliny,
terakoty lub szkła, popiersia szklane, ceramiczne popiersia, popiersia
z terakoty, rozpylacze zapachowe [inne niż elektryczne], rozpylacze
zapachowe, puste pojemniki-rozpylacze, rozpylacze do mycia dziąseł i zębów, rozpylacze mocowane do węży ogrodowych, izolacyjne
klosze do przykrywania żywności, szkło dekoracyjne [nie dla budownictwa], talerze papierowe, talerze jednorazowego użytku, papierowe kubki, torby izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne, trzepaczki
nieelektryczne do użytku kuchennego, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wałki do ciasta, syfony do wody gazowanej, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, termoizolacyjne pojemniki
na żywność, suszarki do bielizny, szufelki lub przyrządy do zbierania
okruszków, przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego].

(111) 344863
(220) 2020 12 01
(151) 2021 07 30
(441) 2021 04 06
(732)	SPOLKI24.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SPOLKI24.COM
(540)

(210) 521620

(591) czarny, szary
(531) 24.17.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej.
(111) 344864
(220) 2020 12 01
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUNDIVIE Go where imagination leads
(540)

(210) 521628

(531) 26.01.08, 26.01.16, 26.01.18, 26.03.04, 26.04.01, 26.04.12,
26.04.18, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, wyroby alkoholowe
pochodzenia francuskiego, likiery, brandy, koktajle alkoholowe, spirytus.
(111) 344865
(220) 2020 12 09
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 04
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żabka
(540)

(210) 522000

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
użytkowe, oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów, oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem, oprogramowanie do dokonywania zakupów, oprogramowanie
do zarządzania programami lojalnościowymi, 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 do spożycia przekąski składające się głównie z ziemniaków, orzechów, owoców i warzyw lub ich mieszanek,
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, 30 ka-

Nr 33/2021

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

napki, hamburgery w bułkach, cheeseburgery, chipsy jako produkty
zbożowe, chrupki kukurydziane, gotowe pizze, popcorn, przekąski
na bazie kukurydzy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż,
przekąski wieloziarniste, 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,
wyroby cukiernicze, 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, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb
lub warzyw, gotowe do spożycia puddingi, puddingi, tiramisu, placki,
gotowe desery [wyroby piekarnicze], sałatka ryżowa, sałatka z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki, herbata mrożona, sernik, 31
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, żywność i napoje dla
zwierząt, słód, 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 korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu
i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, 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
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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 (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia
terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły
do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do 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
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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 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 zarządzania
przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu
nimi, 36 wydawanie kart przedpłaconych i bonów, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi transmisyjne, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizacja szkoleń, organizacja konferencji,
umożliwianie dostępu do publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
zapewnianie dostępu do niepobieralnych publikacji elektronicznych
poprzez portale internetowe, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania
danych, oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), oprogramowanie w zakresie
obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS),
oprogramowanie do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS), oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi jako usługa
(SaaS), 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących
tożsamości osoby, usługi potwierdzania tożsamości, usługi prawne,
licencjonowanie koncepcji franczyzowych, licencjonowanie własności
intelektualnej.
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(111) 344866
(220) 2020 12 09
(151) 2021 08 16
(441) 2021 04 26
(732) BARON WERONIKA, Lędziny (PL);
KULSKI KAMIL, Bieruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GDZIE JEST NEON
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 522035

(591) czarny, fioletowy, niebieski
(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.04.10, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 9 znaki świecące, neony reklamowe. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 344867
(220) 2020 12 14
(210) 522208
(151) 2021 08 10
(441) 2021 04 12
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOZ PRODUCT TUSSIMIN
(510), (511) 5 syropy do użytku farmaceutycznego, syrop ułatwiający odkrztuszanie, suplementy żywnościowe, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego,
napoje witaminizowane.
(111) 344868
(220) 2020 12 15
(210) 522248
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 12
(732)	STANKIEWICZ STEFAN, Sochonie (PL);
CZUBEK WOJCIECH, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HANSA CENTRUM MEDYCZNE REHABILITACJA
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 03.11.03, 03.11.24
(510), (511) 44 rehabilitacja, fizjoterapia, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, hydroterapia, poradnia rehabilitacyjna, ośrodek rehabilitacyjny jako ośrodek zdrowia, rehabilitacja narządu ruchu, rehabilitacja kardiologiczna. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 344869
(220) 2020 12 17
(210) 522360
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 06
(732) WITUL JAKUB, ROMANKIEWICZ PAWEŁ PP SPÓŁKA
CYWILNA, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaNPeSTKa
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(540)

(591) czarny, szary, biały, brązowy, beżowy
(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25, 05.07.01
(510), (511) 31 nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, kwiaty suszone, rośliny suszone, suszone kwiatostany konopi, rośliny konopi,
konopie, nieprzetworzone, konopie sypkie jako ściółka dla zwierząt,
dekoracje kwiatowe [suszone], kwiaty suszone do dekoracji, suszone pałki do dekoracji, suszone kwiaty do butonierki, zioła, suszone,
do ozdabiania, suszona lucerna dla zwierząt, rośliny suszone do dekoracji, kompozycje z suszonych kwiatów, wieńce z suszonych kwiatów, bukiety z suszonych kwiatów, wieńce z suszonych ziół do dekoracji, nasiona, nasiona traw, nasiona roślin, nasiona do siewu, nasiona
do uprawy ziół, nasiona dla rolnictwa, nasiona do upraw, nasiona
jadalne [nieprzetworzone].
(111) 344870
(220) 2020 12 23
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732)	YANG ANTONELLA, Janki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANDA TRADA
(540)

(210) 522614

(591) czarny, niebieski, zielony, biały
(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.08, 03.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 39 logistyka transportu, pakowanie towarów.
(111) 344871
(220) 2020 12 23
(210) 522620
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 19
(732)	GOJŻEWSKA ANNA THE WILLIAM WALLACE WHISKY BAR &
BURGER, Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROHIBIDO MEXICAN RESTAURANT
(540)

(591) czarny, czerwony, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.09.15
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], restauracje oferujące dania na wynos,
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek,
objazdowe punkty gastronomiczne, usługi doradcze dotyczące
żywności, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, puby, kafeterie [bufety], hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
tymczasowe zakwaterowanie.
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(111) 344872
(220) 2017 05 17
(151) 2021 05 24
(441) 2017 06 19
(732) MALACZYŃSKA MAGDALENA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POSH LASHES PROFESSIONAL
(540)
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(210) 471765

(531) 27.05.04, 27.05.05, 27.05.19, 27.05.22
(510), (511) 3 henna (barwnik kosmetyczny), kleje do przymocowania sztucznych rzęs, kosmetyki do rzęs, rzęsy sztuczne, tusze do rzęs,
zestawy kosmetyków, 8 pęsety do depilacji, przybory do depilacji
elektryczne lub nieelektryczne, zalotki do rzęs, 21 przybory kosmetyczne, szczoteczki do rzęs, 41 organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem innych osób, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenia).
(111) 344873
(220) 2020 12 29
(210) 522705
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO RANAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ANTIGRAVITEX
(510), (511) 2 środki do konserwacji i zabezpieczenia karoserii.
(111) 344874
(220) 2020 12 29
(210) 522711
(151) 2021 08 26
(441) 2021 04 19
(732) BARANIOK ALICJA CARBONICA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LEANCRAFT
(510), (511) 6 Wyroby z metali nieszlachetnych tj. opakowania i pojemniki metalowe: pudełka z metali nieszlachetnych, kasetki, kosze,
puszki, skrzynki, pojemniki metalowe do magazynowania i transportu, skrzynki na narzędzia, Drobne wyroby żelazne i ślusarskie,
w tym: armatura do rur i węży tj. złącza, łączniki, zawory, uchwyty,
8 Narzędzia ręczne dla profesjonalistów i amatorów-ręczne narzędzia ogrodnicze, ręczne narzędzia budowlane, ręczne narzędzia
stolarskie, ręczne narzędzia ciesielskie, ręczne narzędzia warsztatowe, ręczne narzędzia do majsterkowania i ręczne narzędzia do prac
domowych: proste ręczne przyrządy tzw. grzebienie pomiaru pomagające w określeniu wymiarów wierteł, śrub, kołków, nakrętek,
ich średnicy, grubości i wielkości, łopaty, motyki, widły, motyczki,
pazurki ogrodnicze, nożyce, sekatory, grabie, zbieraki do owoców,
kultywatory, Podstawowe narzędzia remontowo-budowlane, młotki,
wkrętaki, klucze płasko-oczkowe, klucze nastawne, taśmy miernicze,
kombinerki (szczypce), pistolety do klejenia na gorąco, Narzędzia
do trasowania: znaczniki, rysiki i ołówki, Ręczne narzędzia do przerzynania: piły, otwornice, noże, Ręczne narzędzia do wyrównywania
powierzchni: pilniki, tarniki, papiery ścierne, cykliny, zdzieraki, kątniki, gładziki, Narzędzia do wykonania otworów: świdry, wiertła, Narzędzia do dłutowania: dłuta, ręczne narzędzia pomocnicze: siekiery
i topory, młotki, pobijaki, obcęgi, śrubokręty, kombinerki, szpachelki,
wkrętaki, pędzle i wałki do lakierowania, nożyce, szczypce uchwytowe, 16 Etykiety, naklejki i znaczniki (tabliczki) do oznaczania roślin
na plantacjach, w szkółkach ogrodniczych, sklepach ogrodniczych,
szklarniach, tunelach, ogródkach działkowych, ogrodach przydomowych, doniczkach, skrzynkach, 17 Drobne wyroby z tworzyw sztucznych i laminatów: wieszaki listwy do mocowania, uchwyty zwłaszcza
do podtrzymywania przewodów elektrycznych, linek, kabli, rurek,
narzędzi warsztatowych, węży ogrodowych i akcesoriów do podlewania, prostych narzędzi ogrodniczych i przedmiotów codziennego użytku, Maty, podkładki pod kolana z pianki, 20 Drobne wyroby
z drewna i sklejki: wieszaki, listwy do mocowania, uchwyty zwłaszcza
do podtrzymywania przewodów elektrycznych, linek, kabli, rurek,
narzędzi warsztatowych, węży ogrodowych i akcesoriów do podlewania, prostych narzędzi ogrodniczych i przedmiotów codziennego
użytku, 35 Reklama i sprzedaż-detaliczna, hurtowa i poprzez inter-

net: wyrobów z metali nieszlachetnych tj. opakowań i pojemników
metalowych: pudełek z metali nieszlachetnych, kasetek, koszy, puszek, skrzynek, pojemników metalowych do magazynowania i transportu, skrzynek na narzędzia, drobnych wyrobów żelaznych i ślusarskich: armatury do rur i węży tj. złącz, łączników, zaworów, uchwytów,
narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i amatorów: ogrodniczych,
budowlanych, stolarskich, ciesielskich, warsztatowych, do majsterkowania i prac domowych: sprawdzianów pomagających w określeniu wymiarów wierteł i śrub, ich średnicy, grubości i wielkości, łopat,
motyk, wideł, motyczek, pazurków ogrodniczych, nożyc, sekatorów,
grabi, zbieraków do owoców, kultywatorów, podstawowych narzędzi remontowo-budowlanych: młotków, wkrętaków, kluczy płasko-oczkowych, kluczy nastawnych, taśm mierniczych, kombinerek
(szczypiec), pistoletów do klejenia na gorąco, narzędzi do trasowania: znaczników, rysików i ołówków, narzędzi do przerzynania: pił,
otwornic, noży, narzędzi do wyrównywania powierzchni: pilników,
tarników, papierów ściernych, cyklinów, zdzieraków, kątników, gładzików, narzędzi do wykonywania otworów: świdrów, wierteł, narzędzi do dłutowania, w tym dłut, narzędzi pomocniczych: siekier
i toporów, młotków, pobijaków, obcęgów, śrubokrętów, kombinerek, szpachelek, wkrętaków, pędzli i wałków do lakierowania, nożyc,
szczypiec uchwytowych, etykiet, naklejek i znaczników (tabliczek)
do oznaczania roślin na plantacjach, w szkółkach ogrodniczych,
sklepach ogrodniczych, szklarniach, tunelach, ogródkach działkowych, ogrodach przydomowych, doniczkach, skrzynkach, drobnych
wyrobów z tworzyw sztucznych i laminatów, z drewna i sklejki: wieszaków, listew do mocowania, uchwytów zwłaszcza do podtrzymywania przewodów elektrycznych, linek, kabli, rurek, narzędzi warsztatowych, węży ogrodowych i akcesoriów do podlewania, prostych
narzędzi ogrodniczych i przedmiotów codziennego użytku, mat,
podkładek pod kolana z pianki, Reklama w/w działalności w tym
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, Tworzenie komputerowych baz
danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, przetwarzanie danych dla osób trzecich, Tworzenie i rozpowszechnianie katalogów
reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów informacyjnych,
Informacja handlowa i porady konsumenckie.

(111) 344875
(220) 2020 12 29
(210) 522712
(151) 2021 08 17
(441) 2021 05 04
(732) DURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dural
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), surowce i produkty (niemetalowe) do budowy, konserwacji, naprawy i renowacji
budynków, dzieł sztuki, dróg i autostrad, powierzchni do transportu
i poruszania się oraz miejsc użyteczności publicznej, cement, wapno,
hydrauliczne środki wiążące, spoiwa, zaprawy, beton, beton towarowy, suche zaprawy, kruszywa, gipsowe ściany działowe, wypełnienia, okładziny, sufity i pokrycia, gips budowlany do powlekania
powierzchni wewnętrznych, kostki gipsu, gips specjalny, materiały
do budowy i pokrywania dróg, powłoki budowlane, materiały do naprawy dróg, panele budowlane niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, płyty betonowe, pokrycia nawierzchni dróg, kostki brukowe niemetalowe, palisady niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe,
37 usługi budowlane i konstrukcyjne, nadzór budowlany i informacja
w zakresie planowania przestrzennego, zrównoważonej działalności
budowlanej, metod budowy, poszanowania środowiska naturalnego
i energii w dziedzinie materiałów budowlanych, usługi wydobywcze
i górnicze, wydobywanie surowców mineralnych, 40 obróbka materiałów-kruszyw naturalnych w postaci kamienia, recykling materiałów budowlanych, informacja w zakresie obróbki i recyklingu materiałów budowlanych, 42 projektowanie w zakresie budownictwa
i materiałów budowlanych, ekspertyzy w zakresie budownictwa
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i materiałów budowlanych oraz nadzoru technicznego, opinie w zakresie budownictwa, materiałów budowlanych oraz nadzoru technicznego, nadzór techniczny.

(111) 344876
(220) 2020 12 31
(151) 2021 08 16
(441) 2021 04 26
(732)	LOCOBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) locobox
(540)

(210) 522811

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.05.22, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 20 meble metalowe, szafki metalowe (meble), meble
biurowe metalowe, szafki (meble), szafki na ubrania, szafki na klucze,
szafki na akta, stoły warsztatowe, metalowe szafy na narzędzia.
(111) 344877
(220) 2020 12 30
(210) 522843
(151) 2021 07 20
(441) 2021 04 06
(732)	EKOMED GOSPODARKA ODPADAMI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekomed GOSPODARKA ODPADAMI
(540)

(591) zielony, grafitowy
(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 pojemniki na odpady medyczne i odpady pochodzenia medycznego, pudełka przystosowane na odpady medyczne, 20
pojemniki niemetalowe na odpady, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, 39 odbiór odpadów pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego, wywóz i transport drogowy odpadów,
wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, bez motocykli, 40
obsługa w zakresie zarządzania odpadami, zbieranie. sortowanie odpadów, w tym niebezpiecznych, obróbka odpadów i materiałów odpadowych, obróbka materiałów uzyskiwanych z odpadów, recykling
i uzdatnianie odpadów, unieszkodliwianie i usuwanie odpadów.
(111) 344878
(220) 2021 02 15
(210) 522865
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 12
(732)	SCHULZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ancymony
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 01.01.13, 29.01.12
(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie
programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami
lojalnościowymi i motywacyjnymi, Administrowanie programami
członkowskimi, Administrowanie zawodami w celach reklamowych,
Agencja public relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie infor-
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macji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza danych
i statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza odbioru reklamy,
Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości
społecznej w dziedzinie reklamy, Analiza w zakresie marketingu,
Analizowanie reakcji konsumentów, Analizy w zakresie reklamy,
Badania i analizy rynkowe, Badania konsumenckie, Badania rynku
do celów reklamowych, Badania rynku i badania marketingowe,
Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Badania w zakresie
public relations, Badania w zakresie reklamy, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy,
Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo w dziedzinie public relations,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów,
Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo związane
z rozwojem wizerunku firmy, Dostarczanie biznesowych informacji
marketingowych, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników reklamowych
do przeszukiwania konsultowanych online, Dystrybucja broszur
reklamowych, Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych,
Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Dystrybucja tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy,
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych,
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja, produkcja I rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą,
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy,
Marketing dotyczący promocji, Marketing internetowy, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marketing
w ramach wydawania oprogramowania, Negocjowanie kontraktów
reklamowych, Ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, Ocena statystyczna danych marketingowych,
Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Organizacja i przeprowadzanie
imprez reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych,
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych
i promocyjnych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie
materiałów reklamowych, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji marketingowych, Usługi
agencji reklamowych, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji
i marketingu, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne i reklamowe,
Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie
tworzenia marki, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Planowanie strategii marketingowych, Pokazy do celów promocyjnych/reklamowych,
Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc w zakresie marketingu, Pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, Porady
w zakresie marketingu, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, Produkcja filmów
reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych,

94

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 33/2021

Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Promowanie sprzedaży
usług na rzecz osób trzecich poprzez przygotowywanie reklam, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie kampanii
reklamowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie reklam, Publikacja reklam, Reklama korespondencyjna,
Reklama online przez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama radiowa,
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama w windach, Reklama zewnętrzna, Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie
reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, 41 Edycja druków
zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych,
Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Edycja zdjęć, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
Fotografia, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Nagrywanie
i produkcja nagrań dźwiękowych, Organizacja szkoleń, Organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Organizowanie loterii, Pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Produkcja widowisk, Redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Szkolenia edukacyjne, 42 Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie logo w celu
tworzenia tożsamości firm, Projektowania opakowań, Projektowanie
produktu [wzornictwo], Projektowanie wizytówek, Stylizacja (wzornictwo przemysłowe), Usługi graficzne, Wzornictwo przemysłowe.

(111) 344879
(220) 2021 01 04
(151) 2021 08 24
(441) 2021 04 06
(732) JOHN JAKUB, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIELCZAREK INTERNATIONAL TRANSPORT
www.mielczarek.pl
(540)

(210) 522880

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 drogowe usługi transportowe w zakresie przewozu
ładunków samochodami, transport samochodowy, transport przedmiotów wartościowych, transport mebli, spedycja, pośrednictwo
w transporcie, rezerwacja transportu, informacja o transporcie, usługi tranzytowe, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, fracht, pośrednictwo frachtowe, dostarczanie towarów,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie.

(540)

(591) biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 19.11.01, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 franczyza, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prowadzenie sklepów i hurtowni w zakresie artykułów spożywczych, artykułów luksusowych,
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, zdrowej żywności, produktów aptecznych, kosmetyków, perfum, leków, środków czystości,
przyborów kuchennych, materiałów sanitarnych, proszków do prania i środków czystości, artykułów metalowych, artykułów typu
„zrób to sam”, artykułów ogrodowych, produktów tytoniowych,
produktów dla zwierząt, gromadzenie produktów do celów prezentacji oraz dokonywania transakcji handlowych przez osoby trzecie,
prezentowanie towarów za pośrednictwem mediów na potrzeby
działalności handlowej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, promocje sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
wystaw do celów handlowych i reklamowych, wykonywanie analiz
rynkowych i badań marketingowych, badania rynku, usługi public
relations, zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, także w zakresie handlu elektronicznego, zawieranie kontraktów handlowych dla osób trzecich, przyjmowanie, realizacja i fakturowanie
zamówień handlowych, publikowanie materiałów drukowanych
(także w formie elektronicznej) dla celów reklamowych, analizowanie i rozwijanie programów lojalnościowych dla klientów prowadzonych poprzez działania reklamowe i marketingowe, prace biurowe
i reklamowe na rzecz programów lojalnościowych, rozpowszechnianie treści reklamowych, pośredniczenie w kontaktach handlowych
i biznesowych, także za pośrednictwem Internetu, reklama poprzez
marketing bezpośredni (ulotki, broszury, materiały drukowane, próbki), przyjmowanie i realizacja zamówień handlowych drogą handlu
elektronicznego oraz zawieranie kontraktów handlowych na zakup
i sprzedaż towarów.
(111) 344882
(220) 2021 01 13
(210) 523099
(151) 2021 08 19
(441) 2021 05 04
(732) ZAHIR&ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLLO PIZZA Express
(540)

(111) 344880
(220) 2019 06 03
(210) 522994
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 19
(732) Karyopharm Therapeutics Inc., Newton (US)
(540) (znak słowny)
(540)	NEXPOVIO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym leki na raka, stany zapalne i inne choroby związane z proliferacją komórek u ludzi
i zwierząt.

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 burrito, gotowe potrawy na bazie makaronu, kanapki,
makarony, mięso zapiekane w cieście, naleśniki słone, pierożki ravioli,
pizza, sosy pomidorowe, spaghetti, tortille, 43 bary szybkiej obsługi
[snack-bary], kafeterie [bufety], restauracje samoobsługowe, usługi
barowe, usługi restauracyjne.

(111) 344881
(220) 2021 01 11
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 19
(732) BARAN KRZYSZTOF, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWIE bez recepty

(111) 344883
(220) 2021 02 25
(151) 2021 08 25
(441) 2021 04 26
(732)	SZYMAŃSKA KAMILA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYSOWANIE POD KAMIENIEM

(210) 523037

(210) 523248
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(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKREDYTACJA sjsi STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH
(540)

(591) szary, ciemnoszary, fioletowy, jasnoróżowy, biały,
ciemnofioletowy
(531) 20.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 informacja o edukacji komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne
[pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie
know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie].
(111) 344884
(220) 2021 01 20
(210) 523397
(151) 2021 08 17
(441) 2021 04 26
(732) VECTRA ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKADEMIA REFLEKSOLOGII TERAPEUTYCZNEJ
(540)

(531) 02.09.14, 02.09.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur, informacje i porady handlowe udzielane
konsumentom, punkty informacji konsumenckiej, uaktualnienie
materiałów reklamowych, prezentowanie w mediach produktów
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
Public relations, reklama sprzedaży, promocja artykułów medycznych i narzędzi do refleksologii, organizowanie targów w celach
reklamowych, udzielanie porad konsumentom, 41 Edukacja i nauczanie, informacja o edukacji, publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, pisanie tekstów innych niż
reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie on-line nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie
seminariów, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, pisanie
tekstów inne niż reklamowych, publikowane tekstów inne niż teksty
reklamowych, usługi szkół, edukacja, organizowane i obsługa zjazdów, 44 Aromaterapia, masaż, usługi sanatoriów, salony piękności,
terapeutyczne usługi, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi
kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, fizykoterapia, usługi medyczne.
(111) 344885
(220) 2021 01 21
(151) 2021 07 30
(441) 2021 03 01
(732)	STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH, Warszawa (PL)
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(210) 523431

(591) ciemnożółty, siwy, biały, niebieski, ciemnoszary
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(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) 344886
(220) 2021 01 21
(151) 2021 07 30
(441) 2021 03 01
(732)	STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER SJSI
(540)

(210) 523432

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.06
(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) 344887
(220) 2021 01 21
(151) 2021 07 30
(441) 2021 03 01
(732)	STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EGZAMIN SJSI
(540)

(210) 523433

(591) ciemnozielony, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.06
(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) 344888
(220) 2021 01 21
(151) 2021 07 30
(441) 2021 03 01
(732)	STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKREDYTACJA SJSI

(210) 523434
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(540)

(540)

(591) ciemnożółty, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06, 29.01.13
(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) 344889
(220) 2021 01 24
(210) 523519
(151) 2021 08 24
(441) 2021 05 10
(732) FERENC WITOLD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) The Planet Zakupy przyjazne Ziemi
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności.
(111) 344890
(220) 2021 01 22
(151) 2021 07 29
(441) 2021 04 06
(732) TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADION
(540)

(210) 523532

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.07
(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) 344891
(220) 2020 03 30
(210) 512074
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) KRAWCZYK SŁAWOMIR, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLIND BOX
(510), (511) 25 spodnie, bluzy, koszulki (t-shirt), kurtki, krótkie
spodenki, skarpetki, bielizna, czapki zimowe, czapki z daszkiem, paski, obuwie, swetry, sukienki, spódnice, koszule, rękawiczki, kąpielówki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna także online: spodni, bluz,
koszulek (T-shirtów), kurtek, krótkich spodenek, skarpetek, bielizny,
czapek zimowych, czapek z daszkiem, portfeli, pasków, saszetek,
plecaków, kubków (jako naczynia), bransoletek (biżuteria), zegarków,
breloczków do kluczy, nagranych płyt CD, okularów, perfum.
(111) 344892
(220) 2015 08 17
(151) 2021 11 04
(441) 2015 11 23
(732)	NOVARTIS AG, Bazylea (CH)
(540) (znak graficzny)

(210) 445970

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 02.09.14, 02.09.15, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 344893
(220) 2021 04 16
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732)	SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT KING DELICIOUS
(540)

(210) 527631

(591) czarny, beżowy
(531) 01.01.03, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Suplementy diety, Białkowe
suplementy diety, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy
diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Dodatki dietetyczne, Dietetyczne
dodatki do żywności, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Mieszanki
do picia będące suplementami diety, Lecznicze napoje mineralne, Koktajle białkowe, Dodatki odżywcze, Uzupełniające dodatki
do żywności zwłaszcza dla sportowców, głównie składające się
z protein, węglowodanów, hydrolizatów, substancji witalizujących,
witamin, substancji mineralnych, wyżej wymienione towary także
w postaci proszków, granulatów, tabletek, kapsułek, past, batonów
i w postaci płynnej do celów niemedycznych, Suplementy odżywcze
na bazie białkowej i węglowodanowej, Suplementy żywnościowe dla
sportowców, składające się głównie z protein, 30 Batony zbożowe
i energetyczne, Pasty czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci
past do smarowania, Ciastka, Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Artykuły spożywcze
ze słodzika do słodzenia deserów, Aromaty z owoców [inne niż olejki
eteryczne], Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Batoniki owsiane,
Batoniki muesli, Batoniki, Bułki, Ciasta, Ciasta z kremem, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
Dania na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych
sosów, Gotowe sosy, Herbatniki, Koncentraty warzywne stosowane
jako przyprawy, Napoje zawierające czekoladę, Nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu
kalorii, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, 32 Napoje
zawierające witaminy, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje dla
sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje
proteinowe, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje na bazie orzechów i soi, Napoje na bazie owoców
lub warzyw, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie batonów energetyzujących stanowiących zamienniki posiłków zawierających dodatki
odżywcze, batonów proteinowych wzbogaconych o składniki odżywcze do celów leczniczych i profilaktycznych, suplementów diety,
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białkowych suplementów diety, suplementów diety zawierających
białko, suplementów diety składające się z aminokwasów, suplementów diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Odżywczych
suplementów diety, suplementów diety dla sportowców, dodatków
dietetycznych, preparatów białkowych, preparatów proteinowych,
substancji odżywczych na bazie białkowej i węglowodanowej, mleka i produktów mlecznych, ekstraktów do żywności dla sportowców,
składających się głównie z protein, artykułów spożywczych i uzupełniających dodatków do żywności zwłaszcza dla sportowców, głównie
składających się z protein, Węglowodanów, hydrolizatów, substancji
witalizujących, witamin, substancji mineralnych, Wyżej wymienione
towary także w postaci proszków, granulatów, tabletek, kapsułek,
past, batonów i w postaci płynnej do celów niemedycznych, Batonów zbożowych i energetycznych, past czekoladowych, kremów
na bazie kakao w postaci past do smarowania, ciast, artykułów spożywczych ze słodzika do słodzenia deserów, aromatów z owoców
[inne niż olejki eteryczne], Batoników z nadzieniem czekoladowym,
bułek, ciast, naturalnych słodzików, polew cukierniczych, produktów
pszczelich, dodatków smakowych w postaci zagęszczonych sosów,
gotowych sosów, herbatników, koncentratów warzywnych stosowanych jako przyprawy, Napoi zawierających czekoladę, nieleczniczych
słodyczy do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, przekąsek sporządzonych z produktów zbożowych,
Napojów energetycznych, napojów izotonicznych, napojów z soków
owocowych, nektarów owocowych, napoi zawierające witaminy,
napoi owocowych niealkoholowych, napoi dla sportowców, napoi
energetyzujących, napoi izotonicznych, napoi proteinowych, napoi
energetyzujących zawierających kofeinę, Niegazowanych napoi
bezalkoholowych, napoi wzbogaconych substancjami odżywczymi,
napoi na bazie orzechów i soi, napoi na bazie owoców lub warzyw,
napoi dla sportowców zawierające elektrolity, W tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych
towarów, Reklama, Reklama radiowa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Promocja sprzedaży powyższych towarów
i świadczonych usług.

(111) 344894
(220) 2021 05 13
(210) 528773
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) KUBIS LUIZA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lui
(510), (511) 3 Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, Kosmetyki, 4
Świece, Świece zapachowe, 14 Biżuteria, Broszki [biżuteria], Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Breloczki
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloczki do kluczy [ozdoby], Zawieszki do breloków do kluczy, Łańcuszki do kluczy, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki),
Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki, Kolczyki, Bransoletki [biżuteria],
Pierścionki [biżuteria], 18 Torebki damskie, Skórzane torebki, Torebki, Torebki do ręki, Torebki na ramię, Torebki wykonane ze skóry, 21
Podstawki na świeczki, Podstawki pod świeczki, Podstawki stołowe
pod naczynia, Uchwyty na kadzidełka, Kadzielnice, Kadzielnice domowe, Rozpylacze zapachowe, Rozpylacze zapachowe [inne niż
elektryczne], Wazony, Doniczki do kwiatów, Doniczki do roślin, Doniczki ozdobne z porcelany, Świeczniki, Rzeźby ceramiczne, Rzeźby
kryształowe, Rzeźby porcelanowe, Rzeźby szklane, Rzeźby wykonane z porcelany, Rzeźby wykonane z terakoty, Rzeźby z porcelany, Rzeźby z terakoty, Rzeźby ze szkła, 25 Sukienki damskie, Odzież
damska, Maski ochronne [odzież], Maski ochronne [modna odzież],
Opaski na głowę, Czapki z daszkiem, Berety, Czapki bejsbolówki,
Apaszki, Apaszki [chustki], Buty damskie, Buty dla kobiet, Obuwie
codzienne, Obuwie damskie, Obuwie dla kobiet, Mokasyny, Obuwie
dla mężczyzn, Obuwie męskie i damskie, Odzież codzienna, Odzież
męska, Odzież męska, damska i dziecięca, 26 Ozdobne zawieszki
do telefonów komórkowych, Ozdobne zawieszki do okularów, Zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy,
Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków],
Broszki [dodatki do ubrań], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży de-
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talicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej artykułów kosmetycznych.

(111) 344895
(220) 2019 04 18
(210) 495916
(151) 2020 02 07
(441) 2019 10 14
(732) POLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VetiCover
(540)

(591) fioletowy, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 44 kliniki dla zwierząt, opieka nad zwierzętami, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, udzielanie
informacji dotyczących usług weterynaryjnych, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, usługi chirurgii weterynaryjnej, usługi związane z opieką nad zwierzętami, usługi doradcze
związane z opieka nad zwierzętami domowymi, usługi informacji
weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi
kosmetyczne dla zwierząt, usługi szpitali dla zwierząt domowych,
usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi weterynaryjne, zabiegi higieniczne dla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne dla
zwierząt domowych, znakowanie zwierząt.
(111) 344896
(220) 2019 07 31
(210) 502997
(151) 2020 01 08
(441) 2019 09 23
(732) POLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VetiApp
(540)

(591) różowy, fioletowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.06, 26.11.10, 26.11.12, 24.01.03
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacja na urządzenia mobilne IOS i Android, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego.
(111) 344897
(220) 2019 02 27
(151) 2019 09 12
(441) 2019 05 27
(732) KUPIEC JAGODA, Zamość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	G GOLDIER YOUR ADVANTAGE IN BUSINESS
(540)

(210) 496494

(591) pomarańczowy, fioletowy, różowy, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 17.02.01, 29.01.15
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(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania w zakresie biznesu,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, badania w zakresie biznesu, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności
gospodarczej, marketing ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe],
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklama, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, 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], obsługa administracyjna firm na zlecenie, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji
sprzedaży, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone
przez galerie sztuki, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, 41 usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone
przez galerie sztuki, wypożyczanie dzieł sztuki, dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, pisanie scenariuszy do celów innych
niż reklamowe, pisanie scenariuszy, przekazywanie know-how [szkolenia], 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, usługi dozorcze [concierge], usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, zarządzanie
prawami autorskimi.

(111) 344898
(220) 2019 07 01
(210) 501794
(151) 2020 03 12
(441) 2019 10 14
(732)	SANTANA ANTÓNIO DOMINGAS SERUM.EU, Kawczyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RAVI
(510), (511) 8 maszynki do golenia, ostrza do golenia, zestawy
do golenia, elektryczne maszynki do golenia, maszynki do golenia,
nieelektryczne, etui na maszynki do golenia, żyletki do maszynek
do golenia, ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, maszynki
do golenia z wibrującym ostrzem, ręczne przyrządy do strzyżenia,
ręczne maszynki do strzyżenia, maszynki do strzyżenia brody, narzędzia do kształtowania brody, nieelektryczne trymery do brody,
trymery do wąsów i brody, elektryczne maszynki do strzyżenia brody, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne maszynki do strzyżenia brody, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne i na baterie, maszynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne
i nieelektryczne], elektryczne trymery do nosa, elektryczne trymery
do uszu, elektryczne karbownice do włosów, elektryczne prostownice do włosów, elektryczne urządzenia do układania włosów, elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, elektryczne przyrządy
do kręcenia włosów, przybory ręczne do kręcenia włosów, ręczne
urządzenia do karbowania włosów, przybory do obcinania i usuwania włosów, nieelektryczne ręczne przyrządy do kręcenia włosów,
maszynki do przycinania włosów w nosie, urządzenia do laserowego
usuwania włosów, inne niż do celów medycznych, brzytwy, brzytwy
jednorazowe, brzytwy japońskie, brzytwy elektryczne, nożyczki
fryzjerskie, nożyczki do włosów, pilniki do paznokci, nożyczki do paznokci, cążki do paznokci, obcinacze do paznokci, elektryczne polerki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, pilniki do paznokci
nieelektryczne, polerki do paznokci nieelektryczne, elektryczne
urządzenia do polerowania paznokci, wymienne głowice obrotowe

do elektronicznych pilników do paznokci, zestawy do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, przybory do manicure i pedicure, futerały na przyrządy do manicure, przyrządy ręczne do kosmetycznej
pielęgnacji brwi, pęsety do depilacji, urządzenia do depilacji, przybory do depilacji-elektryczne i nieelektryczne, 11 lampy do kręcenia
włosów, umywalki do mycia włosów, suszarki do włosów, ręczne suszarki do włosów, stacjonarne suszarki do włosów, podróżne suszarki do włosów, suszarki do włosów do użytku w salonach piękności,
fryzjerskie suszarki hełmowe, nawilżacze do włosów do użytku w salonach piękności, uchwyty przystosowane do suszarek do włosów,
urządzenia do suszenia włosów na podczerwień, kwarcowe lampy
ultrafioletowe do celów kosmetycznych, łóżka opalające z promieniowaniem ultrafioletowym do celów kosmetycznych, lampy do paznokci, urządzenia LED do suszenia paznokci, 21 szczotki do włosów,
grzebienie do włosów, elektryczne grzebienie do włosów, grzebienie do tapirowania włosów, miski do farbowania włosów, pędzle
do farbowania włosów, dozowniki produktów do utrwalania włosów,
podgrzewane elektrycznie szczotki do włosów, elektryczne obrotowe szczotki do włosów, szczotki do stylizacji włosów gorącym powietrzem, buteleczki do nakładania farby do włosów, dopasowane
uchwyty na produkty do układania włosów, dopasowywane półki
na produkty do utrwalania włosów.

(111) 344899
(220) 2019 11 26
(210) 507209
(151) 2020 10 09
(441) 2019 12 30
(732)	ANDERS WALENTY ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY,
Syców (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SYC one
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.07.15, 26.07.17
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa,
piwa smakowe, korzenne piwa, piwa o małej zawartości alkoholu,
piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.
(111) 344900
(220) 2019 12 10
(210) 507886
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 09
(732)	LUTOMSKI.WINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LUTOMSKI.WINO
(510), (511) 33 wino, napoje zawierające wino [szprycer], alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, wina o obniżonej zawartości alkoholu, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
pokazy towarów, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
w zakresie wyboru nabywanych towarów, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi reklamowe,
usługi informacji handlowej w zakresie wina, 43 usługi degustacji
win (dostarczanie napojów), winiarnie.
(111) 344901
(220) 2020 01 13
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) CHEN CHUNHAI, Szanghaj (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TTM

(210) 508930
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(540)

(591) różowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, wyroby biżuteryjne,
dzbanki z metali szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, patery
z metali szlachetnych, breloczki, figurki z metali szlachetnych, wyroby zegarmistrzowskie: zegarki, zegary, budziki, korpusowe wyroby
jubilerskie: dzbanki, tace, puchary, kielichy, misy, patery, sztućce,
rozcinacze do listów, zakładki do książek, medale, plakietki, breloki,
przyrządy chronometryczne.
(111) 344902
(220) 2020 01 20
(210) 509223
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 08
(732)	LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SWEET SECRET
(540)

do układania włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, balsam
odżywczy, aromaty [olejki aromatyczne], preparaty do pielęgnacji
paznokci, kosmetyki do pielęgnacji brody, kosmetyki do pielęgnacji
wąsów, kosmetyki do higieny intymnej, 5 żele antybakteryjne.

(111) 344903
(220) 2020 05 27
(210) 514013
(151) 2020 10 29
(441) 2020 07 13
(732)	AMBASADOR NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lubelski ‚sOK!
(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13, 05.07.13
(510), (511) 32 bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe.
(111) 344904
(220) 2020 05 29
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) CZAPLA ADRIAN, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NADAJESZ.PL
(540)

(531) 27.05.01, 08.01.18
(510), (511) 3 pomady do celów kosmetycznych, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, ekstrakty perfum, preparaty do depilacji, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych, masła do twarzy i ciała, płyny po goleniu, błyszczyki
do ust, maski kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, peelingi
do twarzy [kosmetyki], preparaty do ochrony włosów przed słońcem, kosmetyki do rzęs, dezodoranty i antyperspiranty, sole do kąpieli, maski do pielęgnacji włosów, wazelina kosmetyczna, mgiełki
do ciała, preparaty do pedicure, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty do opalania, preparaty po opalaniu, preparaty przed
opalaniem, serum do włosów, preparaty złuszczające do pielęgnacji
skóry [peelingi], kosmetyki upiększające, mydło dezodoryzujące, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
lakiery do paznokci, płyny do pielęgnacji włosów, lakiery do włosów,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kosmetyki do włosów, pomadki do ust, szminki
do ust, preparaty do kąpieli, kremy kosmetyczne, masło do rąk i ciała,
woda toaletowa, saszetki zapachowe do bielizny, środki do czyszczenia zębów, preparaty do makijażu, zestawy kosmetyków, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kosmetyki, tusze do rzęs, dezodoranty dla ludzi, nielecznicze preparaty do masażu, maści do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, szampony koloryzujące, barwniki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, kosmetyki do stylizacji włosów, żele
do stylizacji włosów, mydła i żele, odżywki do włosów, produkty perfumeryjne, preparaty do demakijażu, mleczko kosmetyczne, olejki
do masażu, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, żele do włosów, płyny do układania włosów, esencje eteryczne, preparaty do golenia, mydła, środki odświeżające powietrze [zapachowe], kosmetyki
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy
ustnej i zębów, perfumy, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, olejki do kąpieli nielecznicze, nielecznicze produkty toaletowe,
antyperspiranty w aerozolach, mydełka, płyny kosmetyczne do demakijażu, preparaty do pielęgnacji włosów, olejki toaletowe, serum
do celów kosmetycznych, woda kolońska, kremy do rąk, preparaty
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(210) 514110

(591) czerwony, granatowy
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie poczty
i usługi kurierskie, dostarczanie towarów przez kuriera, dostawa paczek przez kuriera, dostawa towarów poprzez kuriera, usługi kurierów
i posłańców, usługi kurierskie, transport drogą kurierską, usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania
wiadomości, usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, usługi
kurierskie w zakresie dostarczania pakunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów, usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków, dostarczanie poczty przez kuriera, dostarczanie korespondencji pocztą
i/lub kurierem, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], zbieranie
wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), usługi w zakresie transportu towarów, usługi w zakresie transportu drogowego,
wynajem pojazdów transportowych na umowę, wynajem pojazdów
transportowych, usługi transportu żywności, usługi transportu pojazdami silnikowymi, usługi transportu pojazdami, usługi transportu
samochodami silnikowymi, usługi transportowe, usługi transportu
bagażu, usługi transportu drogowego, usługi transportu drogowego ładunków, usługi transportu ładunków, transport samochodowy,
transport towarów, transport towarów w warunkach chłodniczych,
transport przedmiotów wartościowych, transport przeprowadzkowy
za pomocą furgonetek, transport odzieży, transport owoców, transport paczek, transport lądowy, transport ładunków, transport ładunku pojazdem lądowym, transport i dostawy towarów, transport książek, transport kwiatów, transport chłodniczy towarów mrożonych,
transport chłodniczy towarów zimnych, transport dokumentów,
transport drogowy, transport drogowy farmaceutyków, transport
drogowy ładunków, transport drogowy tekstyliów, transport dzieł
sztuki, transport, transport bagażu, transport bagażowy, transport
bagażu pasażerów, transport bagażu podróżnego, organizowanie
transportu, organizowanie transportu ładunków, organizowanie
transportu towarów, organizowanie transportu lądowego paczek,

100

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 33/2021

organizowanie transportu bagażu, organizowanie transportu paczek,
nocny transport paczek, odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów, odbiór, transport i dostawa towarów, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, dystrybucja [transport]
produktów dla sprzedaży detalicznej.

(111) 344905
(220) 2020 07 13
(151) 2020 12 16
(441) 2020 08 31
(732)	STRUMIŃSKA BERNADETTA BEROS, Gaj (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Po krakosku RESTAURACJA
(540)

(210) 515945

(591) czerwony, czarny
(531) 03.07.19, 09.07.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzielanie
informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi
w zakresie gotowania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja
stolików w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, usługi
kawiarni, kawiarnia, usługi barów kawowych, oferowanie żywności
i napojów dla gości, przygotowywanie posiłków, lodziarnie.

(111) 082499
(111) 083113
(111) 087927
(111) 087929
(111) 144449
(111) 144981
(111) 146477
(111) 160335
(111) 160339
(111) 161220
(111) 161716
(111) 161979
(111) 161990
(111) 162035
(111) 162037
(111) 162080
(111) 162634
(111) 162640
(111) 162641
(111) 162642
(111) 162643
(111) 163125
(111) 163174
(111) 163428
(111) 163897
(111) 163949
(111) 163950
(111) 164279
(111) 164345
(111) 164346
(111) 164347
(111) 164664
(111) 164950

(180) 2032 04 09
(180) 2032 06 11
(180) 2032 10 19
(180) 2032 10 19
(180) 2032 01 28
(180) 2031 11 16
(180) 2041 10 19
(180) 2031 10 12
(180) 2031 10 18
(180) 2031 11 16
(180) 2031 11 22
(180) 2031 10 19
(180) 2031 10 23
(180) 2031 10 29
(180) 2031 10 30
(180) 2031 11 12
(180) 2031 10 10
(180) 2031 10 23
(180) 2031 10 23
(180) 2031 10 23
(180) 2031 10 23
(180) 2031 08 09
(180) 2031 11 08
(180) 2032 01 14
(180) 2031 11 02
(180) 2031 12 12
(180) 2031 12 12
(180) 2031 11 07
(180) 2032 04 29
(180) 2032 04 29
(180) 2032 04 29
(180) 2031 09 27
(180) 2031 06 04

(111) 165785
(111) 166519
(111) 167213
(111) 167560
(111) 167844

(180) 2032 04 16
(180) 2031 10 12
(180) 2032 04 29
(180) 2031 05 02
(180) 2031 10 05

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) 035608
(111) 059358
(111) 073800
(111) 074991
(111) 074994
(111) 074995
(111) 074996
(111) 075001
(111) 075005
(111) 076700
(111) 076845
(111) 077298
(111) 077805
(111) 078555
(111) 078573
(111) 079612
(111) 080881
(111) 081113
(111) 081183
(111) 081818

(180) 2031 12 18
(180) 2031 10 23
(180) 2031 10 07
(180) 2031 11 27
(180) 2031 11 27
(180) 2031 11 27
(180) 2031 11 27
(180) 2031 11 27
(180) 2031 11 27
(180) 2032 10 27
(180) 2031 11 28
(180) 2032 01 09
(180) 2032 10 19
(180) 2031 07 17
(180) 2031 12 13
(180) 2031 10 31
(180) 2032 05 19
(180) 2031 11 25
(180) 2032 04 10
(180) 2031 12 17

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

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 6: barierki ochronne,
konstrukcje metalowe, metalowe
barierki bezpieczeństwa na drogach, słupy metalowe na afisze,
słupy metalowe ogłoszeniowe,
szyldy metalowe, tablice metalowe sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne metalowe, znaki drogowe
metalowe, znaki nawigacyjne metalowe; 9: alarmy dźwiękowe, alarmy elektryczne, alarmy pożarowe,
banery podświetlane, ekrany projekcyjne, kasetony podświetlane,
neony reklamowe, słupy ogłoszeniowe lub reklamowe podświetlane, sygnalizatory akustyczne,
systemy reklamy elektronicznej,
systemy reklamy podświetlanej,
szyldy podświetlane, szyldy świecące, tablice informacyjne podświetlane, tablice ogłoszeniowe
elektroniczne, tablice sygnalizacyjne świecące lub mechaniczne,
urządzenia alarmowe, urządzenia
ostrzegające, witryny podświetlane, wizjery do drzwi, wizjofony,
zamknięcia drzwiowe elektryczne,
znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne.
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) 168221
(111) 168235
(111) 168704
(111) 172409
(111) 172995
(111) 174561
(111) 187821
(111) 192405
(111) 193561
(111) 247492
(111) 250322
(111) 250608
(111) 251965

(180) 2031 09 06
(180) 2031 11 15
(180) 2031 11 12
(180) 2031 11 19
(180) 2031 09 27
(180) 2032 01 03
(180) 2031 11 12
(180) 2031 11 13
(180) 2031 11 13
(180) 2031 03 17
(180) 2031 04 14
(180) 2031 05 13
(180) 2031 07 15

(111) 252380
(111) 252517
(111) 252639
(111) 252659
(111) 252768
(111) 252928
(111) 253035
(111) 253036
(111) 253037
(111) 253105
(111) 253121
(111) 253136
(111) 253220
(111) 253264
(111) 253305
(111) 253428
(111) 253459
(111) 253518
(111) 253896
(111) 253902
(111) 254067
(111) 254076
(111) 254229
(111) 254413
(111) 254483
(111) 254499
(111) 254559
(111) 254679
(111) 254689
(111) 254753
(111) 254843
(111) 254844
(111) 254845
(111) 254931
(111) 254945
(111) 254997
(111) 255117
(111) 255124
(111) 255135
(111) 255174
(111) 255628
(111) 255629
(111) 255646
(111) 255863
(111) 256081
(111) 256116
(111) 256117
(111) 256118
(111) 256237
(111) 256243
(111) 256682
(111) 256829

(180) 2031 11 10
(180) 2031 08 01
(180) 2031 11 24
(180) 2031 10 05
(180) 2031 10 11
(180) 2031 11 15
(180) 2031 11 15
(180) 2031 11 15
(180) 2031 11 15
(180) 2031 10 24
(180) 2031 11 15
(180) 2031 11 24
(180) 2031 11 24
(180) 2031 11 21
(180) 2031 12 05
(180) 2031 11 22
(180) 2031 12 13
(180) 2031 11 08
(180) 2031 11 14
(180) 2031 11 21
(180) 2031 11 04
(180) 2031 11 15
(180) 2031 09 12
(180) 2031 11 17
(180) 2031 10 21
(180) 2031 11 28
(180) 2031 10 11
(180) 2031 12 05
(180) 2031 12 21
(180) 2031 11 08
(180) 2031 12 12
(180) 2031 12 13
(180) 2031 12 13
(180) 2031 10 13
(180) 2031 12 23
(180) 2032 02 03
(180) 2031 10 06
(180) 2031 10 13
(180) 2031 10 21
(180) 2031 11 30
(180) 2031 10 20
(180) 2031 10 20
(180) 2031 11 21
(180) 2032 04 11
(180) 2031 10 13
(180) 2032 02 09
(180) 2032 02 09
(180) 2032 02 09
(180) 2032 04 13
(180) 2032 04 16
(180) 2031 10 17
(180) 2032 02 22

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 7: filtry i wkłady filtrów
do cieczy i gazów.
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 256837
(111) 257051
(111) 257931
(111) 257932
(111) 258440
(111) 258932
(111) 259232
(111) 259235
(111) 259379
(111) 259380
(111) 259471
(111) 259472
(111) 259473
(111) 259476
(111) 259478
(111) 259480
(111) 259522
(111) 259523
(111) 260155
(111) 260314
(111) 260405
(111) 260785
(111) 261205
(111) 261274
(111) 263854
(111) 264020
(111) 266412
(111) 267310
(111) 268343
(111) 269393
(111) 269416
(111) 275967
(111) 275968
(111) 275969
(111) 276613
(111) 276614
(111) 276617
(111) 276618
(111) 301167
(111) 301168
(111) 305263

(180) 2032 03 07
(180) 2031 12 30
(180) 2032 06 04
(180) 2032 06 04
(180) 2031 11 30
(180) 2032 02 02
(180) 2031 11 24
(180) 2032 02 10
(180) 2032 04 10
(180) 2032 04 10
(180) 2032 07 17
(180) 2032 07 17
(180) 2032 07 17
(180) 2032 07 17
(180) 2032 07 17
(180) 2032 07 17
(180) 2031 11 10
(180) 2031 11 11
(180) 2032 10 05
(180) 2031 11 21
(180) 2031 10 31
(180) 2032 04 18
(180) 2031 10 03
(180) 2032 04 11
(180) 2031 11 23
(180) 2031 11 08
(180) 2032 04 02
(180) 2031 10 24
(180) 2031 10 10
(180) 2031 08 10
(180) 2032 04 03
(180) 2031 12 20
(180) 2031 12 20
(180) 2031 12 20
(180) 2031 10 06
(180) 2031 10 06
(180) 2031 10 06
(180) 2031 10 06
(180) 2032 03 23
(180) 2032 03 23
(180) 2032 03 01

101
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 474930
(210) 525471
(210) 363258
(210) 440432
(210) 453867
(210) 501624
(210) 503475
(210) 503753
(210) 507436
(210) 507444
(210) 520597
(210) 521445
(210) 523700

U
U
05/2010
16/2015
13/2016
ZT33/2019
U
U
U
U
U
U
U

(210) 523980
(210) 524196
(210) 524212
(210) 524230
(210) 524383
(210) 524566
(210) 524832
(210) 525519
(210) 527348
(210) 527358
(210) 527363
(210) 528445
(210) 528996

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

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 474875
(210) 477394
(210) 481001
(210) 506741
(210) 518257
(210) 521906

ZT40/2017
U
U
ZT4/2020
ZT3/2021
ZT9/2021

(210) 523220
(210) 523559
(210) 527705
(210) 527706
(210) 528691

ZT8/2021
ZT10/2021
ZT30/2021
ZT30/2021
U

Wygaśnięcie prawa

(111) 062100 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 062104 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 062106 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 063032 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 063666 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 066748 A. Wykreślono: HERBAPOL-Lublin Spółka Akcyjna, Lublin, Polska; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

(111) 066752 A. Wykreślono: HERBAPOL-Lublin Spółka Akcyjna, Lublin, Polska; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.

(111) 244631
(111) 270048
(111) 329093
(111) 336863

(111) 071119 A. Wykreślono: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel,
Niemcy.

(141) 2021 06 09
(141) 2019 09 26
(141) 2021 05 20
(141) 2021 06 21

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

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 048471 A. Wykreślono: GSK Consumer Healthcare S.A.,
Prangins, Szwajcaria; Wpisano: STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel,
Niemcy.
(111) 062091 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.

(111) 071591 A. Wykreślono: PLYMOVENT GROUP B.V., HEERHUGOWAARD, Holandia; Wpisano: PLYMOVENT GROUP B.V., Alkmaar, Holandia.
(111) 073064 A. Wykreślono: BI-ES POLSKA Sp. z o. o., Kamień
Duży, Polska; Wpisano: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
(111) 078873 A. Wykreślono: ESCADA Luxembourg S.a r.l.,
Contern, Luksemburg; Wpisano: Margaretha International GmbH,
Zug, Szwajcaria.
(111) 082235 A. Wykreślono: „MDSC” Sp. z o.o., Warszawa,
Polska; Wpisano: „CYFRAL CHABELSKA I WSPÓLNICY” SPÓŁKA
JAWNA, Zgierz, Polska 473075282.
(111) 083566 A. Wykreślono: WILLIAMS ELECTRONICS GAMES,INC.(DELAWARE CORPORATION), CHICAGO, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: SG Gaming, Inc., Las Vegas, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 096202 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 097486 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 062094 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.

(111) 097694 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 062095 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.

(111) 121992 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.

(111) 062099 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.

(111) 122441 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
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(111) 127364 A. Wykreślono: MERIAL, Lyon, Francja; Wpisano:
Boehringer Ingelheim Animal Health France, Lyon, Francja.

(111) 172752 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 128652 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 184264 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 133082 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 184265 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 126211 A. Wykreślono: GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES CANADA, MISSISSAUGA, Kanada; Wpisano: SUEZ WATER
TECHNOLOGIES & SOLUTIONS CANADA, Oakville, Kanada.

(111) 150754 A. Wykreślono: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg,
Niemcy; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
(111) 156206 A. Wykreślono: SIGNAL INVESTMENT & MANAGEMENT CO. (DELAWARE CORPORATION), WILMINGTON, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Chattem, Inc., Chattanooga, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 156207 A. Wykreślono: SIGNAL INVESTMENT & MANAGEMENT CO. (DELAWARE CORPORATION), WILMINGTON, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Chattem, Inc., Chattanooga, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 164862 A. Wykreślono: FLAGOWA KRAINA Spółka z o.o.,
Wodzisław Śląski, Polska 277714555; Wpisano: FLAGOWA KRAINA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skrzyszów,
Polska 277714555.
(111) 166461 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” S.A., Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG,
Zurych, Szwajcaria.
(111) 170154 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 170157 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 170683 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 170763 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 171180 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 171290 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 171521 A. Wykreślono: VERGE AMERICA LTD. (A NEW
YORK CORPORATION), CORNWALL, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: FX SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 020205726.

(111) 188360 E. Wpisano: „Załącznik Nr 1 do REGULAMINU
KORZYSTANIA ZE WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO AGROMA
zmieniony UCHWAŁĄ NR 4/2020 oraz UCHWAŁĄ NR 5/2020 ZGROMADZENIA FUNDATORÓW ,,Fundacji na rzecz rozwoju rynku zaopatrzenia rolnictwa – AGROMA’’ z dnia 20 .06.2020 r.”
(111) 188441 A. Wykreślono: Laboratorium Leków Weterynaryjnych „EUROWET” Sp. z o.o., Kościelna Wieś, Polska 250033164;
Wpisano: EUROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelna Wieś, Polska 250033164.
(111) 189417 E. Wpisano: „Załącznik Nr 1 do REGULAMINU
KORZYSTANIA ZE WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO AGROMA
zmieniony UCHWAŁĄ NR 4/2020 oraz UCHWAŁA Nr 5/2020 ZGROMADZENIA FUNDATORÓW ,,Fundacji na rzecz rozwoju rynku zaopatrzenia rolnictwa – AGROMA’’ z dnia 20.06.2020 r.’’
(111) 189418 E. Wpisano: „Załącznik Nr 1 do REGULAMINU
KORZYSTANIA ZE WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO AGROMA
zmieniony UCHWAŁĄ NR 4/2020 oraz UCHWAŁĄ NR 5/2020 ZGROMADZENIA FUNDATORÓW ,,Fundacji na rzecz rozwoju rynku zaopatrzenia rolnictwa – AGROMA’’ z dnia 20.06.2020r.”
(111) 219262 A. Wykreślono: ALDI EINKAUF GMBH & CO. oHG,
ESSEN, Niemcy; Wpisano: ALDI Einkauf SE & Co.oHG, Essen, Niemcy.
(111) 231074 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROY” Józef Przybyła, Pszczyna-Brzeźce, Polska
273003780; Wpisano: KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, Polska 385199865.
(111) 231299 A. Wykreślono: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg,
Niemcy; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
(111) 234327 A. Wykreślono: „HERBAPOL-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 234394 A. Wykreślono: STEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grudziądz,
Polska 362970465; Wpisano: STEK KAŁUŻNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grudziądz, Polska 362970465.
(111) 234471 A. Wykreślono: Herbapol-Lublin Spółka Akcyjna, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International
AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 234905 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska; Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 235386 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska; Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
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(111) 237412 A. Wykreślono: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg,
Niemcy; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
(111) 244472 A. Wykreślono: UNILEVER N. V., ROTTERDAM,
Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 244631 A. Wykreślono: HAFNER POMAGIER - TRZEBUCHOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Toruń, Polska; Wpisano: HAFNER POMAGIER - TRZEBUCHOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 092307860.
(111) 245440 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROY” Józef Przybyła, Pszczyna-Brzeźce, Polska
273003780; Wpisano: KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, Polska 385199865.
(111) 245441 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROY” Józef Przybyła, Pszczyna-Brzeźce, Polska
273003780; Wpisano: KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, Polska 385199865.
(111) 245580 A. Wykreślono: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska; Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 245659 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROY” Józef Przybyła, Pszczyna-Brzeźce, Polska
273003780; Wpisano: KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, Polska 385199865.
(111) 245660 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROY” Józef Przybyła, Pszczyna-Brzeźce, Polska
273003780; Wpisano: KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, Polska 385199865.
(111) 246021 D. Wykreślono: „W dniu 23 marca 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2850/18/580) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2565414 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-246021 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Novascon Pharmaceuticals
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 246745 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska; Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 248166 A. Wykreślono: EWA DEMARCZYK, Kraków, Polska; Wpisano: POMONA-EDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka, Polska 351158396.
(111) 248977 A. Wykreślono: OGICOM „SPIDER” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań, Polska 634407251; Wpisano: H88 SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, Polska 364261632.
(111) 249248 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 249913 A. Wykreślono: WÓJTOWICZ BOGUSŁAW, Wrocław, Polska 932492639; Wpisano: SILVER MOUNTAIN RESORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365954277.
(111) 250049 A. Wykreślono: LABORATORIUM LEKÓW WETERYNARYJNYCH EUROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelna Wieś, Polska 250033164; Wpisano: EUROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelna
Wieś, Polska 250033164.

(111) 250262 A. Wykreślono: CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, Polska; Wpisano: „OLEOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska.
(111) 250730 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska;
Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 251611 A. Wykreślono: SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik, Polska; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE „EKOFLORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik, Polska 386720620.
(111) 251836 A. Wykreślono: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg,
Niemcy; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
(111) 251892 A. Wykreślono: PAWLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki, Polska 361324042; Wpisano: M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marki, Polska 361324042.
(111) 252273 A. Wykreślono: WÓJTOWICZ BOGUSŁAW, Wrocław, Polska 932492639; Wpisano: SILVER MOUNTAIN RESORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365954277.
(111) 254030 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska;
Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 254031 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska;
Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 254032 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska;
Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 254033 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska;
Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 256330 A. Wykreślono: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012100241; Wpisano: STADA Arzneimittel AG,
Bad Vilbel, Niemcy.
(111) 256547 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska;
Wpisano: „OLIMP LABORATORIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 257818 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 257951 A. Wykreślono: BUDMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 191596728; Wpisano: REGNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 385683354.
(111) 257952 A. Wykreślono: BUDMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 191596728; Wpisano: REGNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 385683354.
(111) 258013 A. Wykreślono: INTERBASIC HOLDING S.A., LUKSEMBURG, Luksemburg; Wpisano: INTERBASIC HOLDING S.R.L.,
Fermo, Włochy.
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(111) 259880 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 278083 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 259908 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 278462 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 259925 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 279044 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 259926 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 259927 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 259928 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 261030 A. Wykreślono: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012100241; Wpisano: STADA Arzneimittel AG,
Bad Vilbel, Niemcy.
(111) 263417 A. Wykreślono: GIBAŁA BARTOSZ PLATINIUM,
Kraków, Polska 120520784; Wpisano: SUN SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA DZIADKOWIEC RAFAŁ DZIADKOWIEC DOMINIK, Rabka Zdrój,
Polska 120613215.
(111) 267004 A. Wykreślono: BADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 383168895; Wpisano: CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, Polska 022395487.
(111) 267269 A. Wykreślono: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012100241; Wpisano: STADA Arzneimittel AG,
Bad Vilbel, Niemcy.
(111) 272038 A. Wykreślono: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627;
Wpisano: SEQUOIA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362652015.
(111) 272171 A. Wykreślono: KANCELARIA OPTIMAS RADŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabierzów,
Polska 360905038; Wpisano: KANCELARIA OPTIMAS RADŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
360905038.
(111) 273245 A. Wykreślono: M.T.M. S.R.L. CON UNICO SOCIO,
NA, Włochy; Wpisano: WESTPORT FUEL SYSTEMS ITALIA S.r.l., Cherasco, Włochy.
(111) 274337 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 279047 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 279052 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 279309 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 280512 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 280567 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 280568 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 280573 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 280574 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 292929 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 295301 A. Wykreślono: ILUVE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 363682768;
Wpisano: GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA, Michałów Grabina, Polska
012144675.
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(111) 299027 A. Wykreślono: TACTICA PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 240594048; Wpisano: TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska
240594048; MAKO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kiełpin, Polska 146605632.
(111) 309553 A. Wykreślono: MACIEJ LIBERSKI ML CONSULTING, Warszawa, Polska; Wpisano: MACIEJ LIBERSKI, Warszawa,
Monako.
(111) 309746 A. Wykreślono: MACIEJ LIBERSKI ML CONSULTING, Warszawa, Polska 363852526; Wpisano: LIBERSKI MACIEJ,
Monaco, Monako.
(111) 311068 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia
01.10.2018 r. udzielono wyłącznej i pełnej licencji na używanie
przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę PROUD Group
sp. z o.o. na czas określony tj. do dnia 22 grudnia 2027 r.”
(111) 311068 A. Wykreślono: JAKUB OSTAPCZUK, FIT EVOLUTION, Warszawa, Polska 146049094; Wpisano: JAKUB OSTAPCZUK,
Warszawa, Polska.
(111) 313684 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 2 stycznia 2020 r., udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego R.313684 przez MMH-ECO-PAL
MACIEJ PIOTROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Mokronosy,
Polska na czas określony od dnia 02.01.2020 do dnia 06.04.2028 r.”
(111) 316119 D. Wpisano: „W dniu 25 lutego 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 2337/20/217) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2638919 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-316119 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim wobec PHARMNEW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 324005 A. Wykreślono: MAGDALENA NOWAK-TRZĘSIOK, MEBLE-NOWAK, Dobrodzień, Polska 160083223; Wpisano:
NOVELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DOBRODZIEŃ, Polska 384947822.
(111) 324082 A. Wykreślono: KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: FEDERACJA
KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 144878366 .
(111) 324404 A. Wykreślono: KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: FEDERACJA
KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 144878366 .
(111) 325139 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 326980 A. Wykreślono: CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123076048; Wpisano: EMPIRE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123076048.
(111) 329808 A. Wykreślono: MACIEJ LIBERSKI ML CONSULTING, Warszawa, Polska 363852526; Wpisano: MACIEJ LIBERSKI,
Monaco, Monako.
(111) 331186 A. Wykreślono: ILUVE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 363682768;
Wpisano: GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA, Michałów Grabina, Polska
012144675.
(111) 335293 A. Wykreślono: KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: FEDERACJA
KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 144878366 .

(111) 336573 D. Wpisano: „W dniu 20 września 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 13902/21/936) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2693306 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.336573 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec R2G POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie oraz
WOLANTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 336574 D. Wpisano: „W dniu 20 września 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 13902/21/936) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2693306 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.336574 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec R2G POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie oraz
WOLANTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
(111) 339231 A. Wykreślono: HH COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 384871409; Wpisano: HOLLYWOOD HAIR KLAUDIA
DUSZYŃSKA, KLAUDIA DUSZYŃSKA, Warszawa, Polska.
(111) 339232 A. Wykreślono: SYLWIA ŚLIWKA, BUMERANK,
Bielsko-Biała, Polska 278180618; Wpisano: ARCHITEKT DUSZY SYLWIA ŚLIWKA, Bielsko-Biała, Polska 278180618.

