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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 239 871 do nr 239 930)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 239922
(41) 2021 04 19
(51) A01H 4/00 (2006.01)
(21) 431456 (22)
2019 10 14
(72)	LEMA-RUMIŃSKA JUSTYNA, Bydgoszcz (PL)

(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, BYDGOSZCZ (PL)
(54)	Sposób otrzymywania pędów na drodze embriogenezy somatycznej z fragmentów blaszek liściowych u Echinacea purpurea
L. (Moench.)
(B1) (11) 239886
(41) 2021 05 17
(51) A23B 7/153 (2006.01)
A23B 7/157 (2006.01)
A23L 3/358 (2006.01)
A23B 9/24 (2006.01)
(21) 431729 (22)
2019 11 07
(72) CIEŚLICKI BOGUSŁAW, Gdańsk (PL)
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(73) CIEŚLICKI BOGUSŁAW BIOPASZ, Gdańsk (PL)
(54)	Sposób mycia nasion i zielonych warzyw, zwłaszcza ciętej pietruszki
(B1) (11) 239926
(41) 2021 01 25
(51) A23L 7/109 (2016.01)
A23L 7/10 (2016.01)
A23L 33/185 (2016.01)
A23L 33/21 (2016.01)
A23L 11/00 (2021.01)
(21) 430645 (22)
2019 07 18
(72) POLAK DOMINIK, Ludwin Kolonia (PL); SOBOTA ALDONA,
Lublin (PL)
(73) WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK
SPÓŁKA AKCYJNA, Ludwin Kolonia (PL)
(54) Makaron o niskim indeksie glikemicznym
(B1) (11) 239900
(41) 2021 05 31
(51) A45D 34/04 (2006.01)
(21) 431963 (22)
2019 11 28
(72) JANOWSKI ANDRZEJ, Majdy (PL); KOWALEWSKI MARCIN,
Działdowo (PL); GOŃCZ KRZYSZTOF, Działdowo (PL)
(73) KAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Działdowo (PL)
(54) Opakowanie z aplikatorem typu kulkowego
(B1) (11) 239894
(41) 2018 10 22
(51) A47C 1/024 (2006.01)
(21) 421323 (22)
2017 04 17
(72) OLECH GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sępólno Krajeńskie (PL)
(54) Krzesło z oparciem
(B1) (11) 239902
(41) 2021 09 27
(51) A47G 9/06 (2006.01)
A47G 9/02 (2006.01)
(21) 433333 (22)
2020 03 25
(72) ROZUMISZEWSKI MARCIN, Jelcz-Laskowice (PL)
(73) REVOLIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelcz-Laskowice (PL)
(54)	Sposób produkcji kołdry obciążeniowej z poszwą
(B1) (11) 239929
(41) 2018 04 09
(51) A61B 1/00 (2006.01)
A61B 1/04 (2006.01)
A61B 1/06 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
(21) 419024 (22)
2016 10 07
(72) JUST MARCIN, Wrocław (PL); RACINO ANNA, Nowa Sól (PL);
TYC MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) DIAGNOVA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54)	Sposób kontroli i określania położenia oraz pomiaru przesunięć
końcówki endoskopu w metodzie pomiaru geometrii narządu mowy
i zestaw endoskopowy z układem kontroli i określania położenia oraz
pomiaru przesunięć końcówki endoskopu w czasie rzeczywistym
(B1) (11) 239878
(41) 2017 10 09
(51) A61K 9/48 (2006.01)
(21) 416681 (22)
2016 03 30
(72) MACIEJEWSKI BARTOSZ, Sierpc (PL); SZNITOWSKA
MAŁGORZATA, Gdańsk (PL)
(73)	GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Wodna kompozycja oraz sposób wytwarzania dojelitowych
elastycznych filmów do sporządzania kapsułek z wodnej kompozycji
oraz dojelitowy elastyczny film do sporządzania kapsułek miękkich

5

(B1) (11) 239917
(41) 2020 06 01
(51) A61K 38/55 (2006.01)
A61K 47/34 (2017.01)
A61L 27/28 (2006.01)
A61L 27/52 (2006.01)
A61L 27/54 (2006.01)
(21) 427909 (22)
2018 11 28
(72) BARANOWSKI PRZEMYSŁAW, Oleśnica (PL);
GOŁĄB KRZYSZTOF, Wrocław (PL); GBUREK JAKUB, Wrocław (PL);
PLUTA JANUSZ, Wrocław (PL); KAROLEWICZ BOŻENA, Wrocław (PL);
ANTOSZEWSKA-SMITH JOANNA, Wrocław (PL); JUSZCZYŃSKA
KATARZYNA JADWIGA, Wrocław (PL); SEBZDA TADEUSZ
PRZEMYSŁAW, Bielany Wrocławskie (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Kompozycja zawierająca cystatynę oraz jej zastosowanie w implantologii kostnej
(B1) (11) 239893
(41) 2017 06 05
(51) B01D 53/56 (2006.01)
F23L 9/04 (2006.01)
(21) 414964 (22)
2015 11 26
(72) PIKUŁA WŁADYSŁAW, Katowice (PL); SZAFRUGA KRZYSZTOF,
Pilchowice (PL); LUPIERZ PAWEŁ, Gliwice (PL); CIESIELSKI JACEK,
Gliwice (PL); WALIGÓRA LESŁAW, Gliwice (PL); KŁOSOWSKI MAREK,
Gliwice (PL)
(73) INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54)	Sposób i system obniżania emisji amoniaku powstającego z reagenta w selektywnej redukcji niekatalitycznej tlenków azotu w spalinach
kotła energetycznego oraz kocioł energetyczny zawierający taki system
(B1) (11) 239876
(41) 2016 10 10
(51) B02C 19/18 (2006.01)
(21) 411790 (22)
2015 03 27
(72) FIJAŁKOWSKI KAROL, Warszawa (PL); OWARZANY RAFAŁ,
Sanok (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Kriogeniczna misa do młyna laboratoryjnego do mielenia próbek reaktywnych
(B1) (11) 239927
(41) 2020 11 16
(51) B21J 15/02 (2006.01)
B21D 39/00 (2006.01)
B23P 11/02 (2006.01)
B23P 19/02 (2006.01)
B29C 65/56 (2006.01)
B21K 1/12 (2006.01)
(21) 429849 (22)
2019 05 09
(72) MASZKIEWICZ GRZEGORZ, Rypin (PL)
(73) REJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rypin (PL)
(54)	Sposób i przyrząd do osadzania metalowego pręta w metalowej
płycie
(B1) (11) 239924
(41) 2019 03 25
(51) B23D 21/00 (2006.01)
(21) 422951 (22)
2017 09 22
(72) POBEREŻNY RAJMUND, Gdańsk (PL)
(73)	AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54)	Sposób i urządzenie do automatycznego planowania czoła rury
przy użyciu robota, zwłaszcza w procesie wytwarzania rurowych
wymienników ciepła
(B1) (11) 239885
(41) 2020 03 09
(51) B27B 5/18 (2006.01)

6

(21)
(72)
(73)
(54)
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B27B 5/29 (2006.01)
B23D 45/06 (2006.01)
426869 (22)
2018 09 03
CYGAN RAFAŁ, Przedbórz (PL)
CYGAN RAFAŁ METAL-TECHNIKA, Przedbórz (PL)
Optymalizerka

(B1) (11) 239891
(41) 2019 04 08
(51) B29C 45/47 (2006.01)
B29C 48/36 (2019.01)
B29C 48/395 (2019.01)
B29C 48/40 (2019.01)
B29C 48/42 (2019.01)
B29C 48/695 (2019.01)
B29C 48/70 (2019.01)
B29C 48/90 (2019.01)
B29C 45/46 (2006.01)
B29C 45/60 (2006.01)
B29B 7/48 (2006.01)
(21) 422984 (22)
2017 09 27
(72)	GALAS ADAM, Białystok (PL)
(73)	GALAS ADAM SŁAWOMIR, Białystok (PL)
(54) Urządzenie do mieszania i wytłaczania materiałów, zwłaszcza
plastycznych
(B1) (11) 239928
(41) 2018 01 15
(51) B60B 37/10 (2006.01)
B62K 25/02 (2006.01)
(21) 417916 (22)
2016 07 11
(72) KOZAK MARIUSZ, Franciszków (PL)
(73) KOZAK MARIUSZ, Franciszków (PL)
(54) Oś koła pojazdu
(B1) (11) 239888
(41) 2020 03 23
(51) B60C 27/00 (2006.01)
B60C 11/18 (2006.01)
B60B 39/00 (2006.01)
(21) 427159 (22)
2018 09 21
(72) ZALEWSKI ZBIGNIEW, Połazie Świętochowskie (PL)
(73) DOZBUD EASY DRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki (PL)
(54) Zestaw paska przeciwpoślizgowego i urządzenia chwytającego
(B1) (11) 239919
(41) 2020 09 21
(51) B60F 1/00 (2006.01)
B60F 1/02 (2006.01)
B60F 1/04 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
B61D 3/18 (2006.01)
(21) 429303 (22)
2019 03 18
(72) MEDWID MARIAN, Poznań (PL); JAKUSZKO WOJCIECH,
Poznań (PL); TOMASZEWSKI FRANCISZEK, Poznań (PL);
STAWECKI WŁODZIMIERZ, Swarzędz (PL); KAŹMIERCZAK EMIL,
Komorniki (PL); DASZKIEWICZ PAWEŁ, Poznań (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT POJAZDÓW
SZYNOWYCH TABOR, Poznań (PL)
(54)	Szynowy układ jezdny
(B1) (11) 239920
(41) 2020 09 21
(51) B60F 1/00 (2006.01)
B60F 1/02 (2006.01)
B60F 1/04 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
B61D 3/18 (2006.01)
(21) 429313 (22)
2019 03 19
(72) MEDWID MARIAN, Poznań (PL); ANDRZEJEWSKI MACIEJ,
Komorniki (PL); CZERWIŃSKI JAROSŁAW, Czerwonak (PL);

STAWECKI WŁODZIMIERZ, Swarzędz (PL); MICHALAK PIOTR,
Wągrowiec (PL); FAR MARIUSZ, Jerzykowo (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT POJAZDÓW
SZYNOWYCH TABOR, Poznań (PL)
(54)	Szynowy układ jezdny
(B1) (11) 239899
(41) 2019 08 12
(51) B60R 1/074 (2006.01)
B60R 1/072 (2006.01)
B60R 1/02 (2006.01)
B60R 1/04 (2006.01)
G02B 7/18 (2006.01)
G02B 7/198 (2006.01)
(21) 424511 (22)
2018 02 05
(72)	SAWARZYŃSKI JAKUB, Szymanowo (PL)
(73) RAWICKA FABRYKA WYPOSAŻENIA WAGONÓW RAWAG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawicz (PL)
(54) Mechanizm pozycjonowania lustra wstecznego pojazdu,
zwłaszcza szynowego
(B1) (11) 239880
(41) 2020 06 29
(51) B62D 9/02 (2006.01)
B60W 30/00 (2006.01)
(21) 428232 (22)
2018 12 18
(72)	LISIECKI JAKUB, Łomianki (PL); STAŃKO-PAJĄK KATARZYNA,
Warszawa (PL); PACZKOWSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
MOTORYZACJI, Warszawa (PL)
(54) Mechanizm wymuszający przechył pojazdu
(B1) (11) 239913
(41) 2021 01 25
(51) B65D 88/02 (2006.01)
B65G 5/00 (2006.01)
(21) 430690 (22)
2019 07 23
(72)	SZOT MARIUSZ, Piekary Śląskie (PL); SZYMAŁA JAN,
Nowe Chechło (PL); WOJNICKI JAN, Mikołów (PL);
CZUJKO TOMASZ, Warszawa (PL); SZOT ŁUKASZ, Bytom (PL);
KUBIŚ BOGUSŁAW, Wieszowa (PL)
(73)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Podziemny zbiornik gazu, zwłaszcza wodoru
(B1) (11) 239871
(41) 2020 03 09
(51) C07C 211/62 (2006.01)
C07D 219/00 (2006.01)
A61K 49/04 (2006.01)
A61K 101/02 (2006.01)
(21) 426916 (22)
2018 09 05
(72) TOWPIK JOANNA, Warszawa (PL); KRAJEWSKI SEWERYN
ANDRZEJ, Warszawa (PL); STECZEK ŁUKASZ MAREK, Warszawa (PL);
WŁOSTOWSKA JOANNA, Warszawa (PL)
(73)	SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Znakowany radioizotopem związek czwartorzędowej soli amoniowej wielopierścieniowej aminy aromatycznej, zastosowanie znakowanego radioizotopem związku w metodzie diagnostycznej pozytonowej tomografii emisyjnej, a także kompozycja farmaceutyczna
zawierająca znakowany radioizotopem związek czwartorzędowej
soli amoniowej wielopierścieniowej aminy aromatycznej
(B1) (11) 239901
(41) 2021 04 19
(51) C07C 235/14 (2006.01)
C07C 335/14 (2006.01)
C07C 333/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 435210 (22)
2020 09 07
(72) KRZYWIK JULIA, Warta (PL)
(73) TRIMEN CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54)	Nowe pochodne kolchicyny i ich zastosowanie
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(B1) (11) 239892
(41) 2021 09 13
(51) C07C 313/04 (2006.01)
(21) 433225 (22)
2020 03 12
(72) DRABOWICZ JÓZEF, Łódź (PL); KRAWCZYK-SÓJKA EWA,
Łódź (PL); JASIAK ALEKSANDRA, Mstów (PL); KRASOWSKA
DOROTA, Łódź (PL); MIELNICZAK GRAŻYNA, Łódź (PL); KOPROWSKI
MAREK, Łódź (PL); OWSIANIK KRZYSZTOF, Pabianice (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54)	Sposób wytwarzania diastereomerycznie czystego p-toluenosulfinianu O-(1R,2S,5R)-mentylowego o absolutnej konfiguracji (S)
(B1) (11) 239872
(41) 2020 10 05
(51) C07C 407/00 (2006.01)
C07C 409/24 (2006.01)
(21) 429458 (22)
2019 04 01
(72) CHROBOK ANNA, Zbrosławice (PL); SITKO MAGDALENA,
Katowice (PL); SZELWICKA ANNA, Zabrze (PL); SCHIMMELPFENNIG
LECH, Puławy (PL); DZIUBA KRZYSZTOF, Kolonia Góra Puławska (PL);
TADASIEWICZ DARIUSZ, Kajetanów (PL); MORAWIEC-WITCZAK
MAGDALENA, Puławy (PL); SKWAREK ANDRZEJ, Puławy (PL);
IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); SZMATOŁA MICHAŁ,
Katowice (PL); GRABOWSKI RAFAŁ, Gliwice (PL); HAAS WITOLD,
Kędzierzyn-Koźle (PL); BUBICZ JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73)	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL); POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54)	Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego
(B1) (11) 239873
(41) 2020 10 05
(51) C07C 407/00 (2006.01)
C07C 409/24 (2006.01)
(21) 429460 (22)
2019 04 01
(72) CHROBOK ANNA, Zbrosławice (PL); SITKO MAGDALENA,
Katowice (PL); SZELWICKA ANNA, Zabrze (PL); SCHIMMELPFENNIG
LECH, Puławy (PL); DZIUBA KRZYSZTOF, Kolonia Góra Puławska (PL);
TADASIEWICZ DARIUSZ, Kajetanów (PL); MORAWIEC-WITCZAK
MAGDALENA, Puławy (PL); SKWAREK ANDRZEJ, Puławy (PL);
IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); SZMATOŁA MICHAŁ,
Katowice (PL); GRABOWSKI RAFAŁ, Gliwice (PL); HAAS WITOLD,
Kędzierzyn-Koźle (PL); BUBICZ JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73)	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL); POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54)	Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego
(B1) (11) 239874
(41) 2020 10 05
(51) C07C 407/00 (2006.01)
C07C 409/24 (2006.01)
(21) 429461 (22)
2019 04 01
(72) CHROBOK ANNA, Zbrosławice (PL); SITKO MAGDALENA,
Katowice (PL); SZELWICKA ANNA, Zabrze (PL); SCHIMMELPFENNIG
LECH, Puławy (PL); DZIUBA KRZYSZTOF, Kolonia Góra Puławska (PL);
TADASIEWICZ DARIUSZ, Kajetanów (PL); MORAWIEC-WITCZAK
MAGDALENA, Puławy (PL); SKWAREK ANDRZEJ, Puławy (PL);
IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); SZMATOŁA MICHAŁ,
Katowice (PL); GRABOWSKI RAFAŁ, Gliwice (PL); HAAS WITOLD,
Kędzierzyn-Koźle (PL); BUBICZ JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73)	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL); POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54)	Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego
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(B1) (11) 239875
(41) 2020 10 05
(51) C07C 407/00 (2006.01)
C07C 409/24 (2006.01)
(21) 429462 (22)
2019 04 01
(72) CHROBOK ANNA, Zbrosławice (PL); SITKO MAGDALENA,
Katowice (PL); SZELWICKA ANNA, Zabrze (PL); SCHIMMELPFENNIG
LECH, Puławy (PL); DZIUBA KRZYSZTOF, Kolonia Góra Puławska (PL);
TADASIEWICZ DARIUSZ, Kajetanów (PL); MORAWIEC-WITCZAK
MAGDALENA, Puławy (PL); SKWAREK ANDRZEJ, Puławy (PL);
IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); SZMATOŁA MICHAŁ,
Katowice (PL); GRABOWSKI RAFAŁ, Gliwice (PL); HAAS WITOLD,
Kędzierzyn-Koźle (PL); BUBICZ JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73)	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL); POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54)	Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego
(B1) (11) 239912
(41) 2021 06 28
(51) C08F 232/08 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
C08F 2/58 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
G01N 33/15 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
(21) 432365 (22)
2019 12 22
(72) CIEPLAK MACIEJ, Warszawa (PL); GAJDA MARIANNA,
Warszawa (PL); RYBAKIEWICZ RENATA, Warszawa (PL); NOWORYTA
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WILCZYŃSKA-MATERSKA PAULINA,
Serock (PL); JYOTI, Warszawa (PL); KUTNER WŁODZIMIERZ,
Warszawa (PL); KUTNER ANDRZEJ, Mińsk Mazowiecki (PL);
RUDZKI PIOTR, Warszawa (PL); GILANT EDYTA, Warszawa (PL);
ŻOŁEK TERESA, Józefów (PL); MACIEJEWSKA DOROTA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO, Warszawa (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZINSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL); WARSZAWSKI UNIWERSYTET
MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Polimer molekularnie wdrukowany tworzący warstwę rozpoznającą arypiprazol, sposób wytworzenia warstwy tego polimeru,
jej zastosowanie do budowy czujników chemicznych do oznaczania
arypiprazolu oraz kwas 4-[3,6-di(tiofen-2-ylo)-9H-karbazol-9-ilo]
benzoesowy, sposób jego otrzymania i zastosowanie w syntezie
polimeru molekularnie wdrukowanego arypiprazolem
(B1) (11) 239910
(41) 2021 05 31
(51) C21D 1/28 (2006.01)
B23K 9/18 (2006.01)
(21) 431841 (22)
2019 11 18
(72) KONAT ŁUKASZ, Sobótka (PL); ZEMLIK MARTYNA,
Środa Śląska (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54)	Sposób spawania i obróbki cieplnej martenzytycznej stali borowej o podwyższonej odporności na zużywanie ścierne
(B1) (11) 239915
(41) 2020 04 20
(51) D04B 23/00 (2006.01)
(21) 427315 (22)
2018 10 08
(72) MICHALAK ANDRZEJ, Łódź (PL); MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Układ napędu grzebieni igielnicowych formujących warstwę
wypełniającą dzianiny 3D
(B1) (11) 239916
(41) 2020 05 18
(51) D04B 23/00 (2006.01)
(21) 427702 (22)
2018 11 13

8

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 4/2022

(72) MICHALAK ANDRZEJ, Łódź (PL); MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Zespół grzebieni igielnicowych formujących ściany boczne
dzianin w osnowarce dla dzianin 3D
(B1) (11) 239896
(41) 2019 11 04
(51) E02F 9/22 (2006.01)
F15B 11/028 (2006.01)
A01B 63/10 (2006.01)
B02C 1/00 (2006.01)
B25J 13/00 (2006.01)
(21) 425334 (22)
2018 04 24
(72) DŁUGOSZEWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); PAWLICA
MIROSŁAW, Kraków (PL); OWSIANKA ROBERT, Kraków (PL);
SUKIENNIK TOMASZ, Kraków (PL); TYLEK JAN, Wieliczka (PL)
(73) CENTRUM ROZWOJU TECHNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Manipulator do usuwania nadgabarytów z układem regulowanej siły docisku narzędzia
(B1) (11) 239930
(41) 2019 06 03
(51) E04G 9/10 (2006.01)
E04G 9/02 (2006.01)
E04G 11/06 (2006.01)
E04B 2/86 (2006.01)
E04C 2/14 (2006.01)
(21) 423526 (22)
2017 11 21
(72) ZWIERZ KRZYSZTOF, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) ZWIERZ KRZYSZTOF, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Modułowy element konstrukcyjny do tworzenia szalunków,
zwłaszcza szalunków traconych
(B1) (11) 239884
(41) 2019 07 29
(51) E04H 12/24 (2006.01)
E04H 12/08 (2006.01)
B61L 5/18 (2006.01)
(21) 424269 (22)
2018 01 15
(72)	GŁOWACKI RAFAŁ, Kolonia Piaski (PL)
(73) ZAKŁADY AUTOMATYKI KOMBUD SPÓŁKA AKCYJNA,
Radom (PL)
(54) Konsola zwłaszcza do łączenia masztu sygnalizatora z latarnią
sygnałową
(B1) (11) 239879
(41) 2020 04 06
(51) E05C 9/22 (2006.01)
(21) 427336 (22)
2018 10 04
(72) DOŁBA MARCIN, Komarów Osada (PL)
(73) ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tomaszów Lubelski (PL)
(54) Prowadnica pręta
(B1) (11) 239925
(41) 2020 10 19
(51) E06B 9/52 (2006.01)
E06B 9/54 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
E06B 7/086 (2006.01)
E06B 7/088 (2006.01)
(21) 429403 (22)
2019 04 16
(72) MIELCZAREK ADAM, Warszawa (PL)
(73) MIELCZAREK ADAM, Warszawa (PL)
(54) Okienna osłona przeciw owadom, przeciwpyłkowa, przeciwzanieczyszczeniowa i przeciwsmogowa dla okien typu sash
(B1) (11) 239914
(41) 2021 03 22
(51) F04C 2/08 (2006.01)

F04C 2/10 (2006.01)
F04C 2/24 (2006.01)
F04C 2/18 (2006.01)
F04C 7/00 (2006.01)
(21) 431145 (22)
2019 09 13
(72) TOWARNICKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL); STOSIAK MICHAŁ,
Wrocław (PL); ANTONIAK PIOTR, Oława (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pompa wyporowa o zazębieniu wewnętrznym z kompensacją
luzów promieniowych
(B1) (11) 239921
(41) 2021 06 14
(51) F16B 12/12 (2006.01)
F16B 12/26 (2006.01)
B27F 1/16 (2006.01)
(21) 432153 (22)
2019 12 09
(72) KRZYANIAK ŁUKASZ, Poznań (PL); SMARDZEWSKI JERZY,
Gruszczyn (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Złącze przesuwno-zaczepowe zwłaszcza do mebli
(B1) (11) 239890
(41) 2020 09 07
(51) F16F 7/00 (2006.01)
(21) 429111 (22)
2019 02 28
(72) KONOWROCKI ROBERT, Otwock (PL); PISARSKI DOMINIK,
Warszawa (PL); FARAJ RAMI, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54)	Autonomiczny moduł sprzęgający do stabilizacji drgań konstrukcji
(B1) (11) 239889
(41) 2020 06 29
(51) F16F 9/12 (2006.01)
F16F 9/32 (2006.01)
(21) 428426 (22)
2018 12 28
(72) KONOWROCKI ROBERT, Otwock (PL); PISARSKI DOMINIK,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Tłumik liniowo-rotacyjny o charakterystyce dylatancyjnej
(B1) (11) 239897
(41) 2021 07 12
(51) F21K 9/20 (2016.01)
F21V 29/56 (2015.01)
F21V 29/60 (2015.01)
F21V 29/54 (2015.01)
F21S 8/06 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
(21) 432506 (22)
2020 01 07
(72)	STASIAK MICHAŁ, Leobersdorf (AT); KAŁUŻNY PIOTR,
Jarosław (PL)
(73)	STASIAK MICHAŁ, Leobersdorf (AT); KAŁUŻNY PIOTR,
Jarosław (PL)
(54)	Lampa oświetleniowa LED COB chłodzona płynnym środkiem,
zwłaszcza wodą
(B1) (11) 239904
(41) 2020 06 29
(51) G01C 11/00 (2006.01)
G01B 11/03 (2006.01)
G01B 11/25 (2006.01)
(21) 428381 (22)
2018 12 27
(72)	GOŁUCH PIOTR, Wrocław (PL); KUCHMISTER JANUSZ,
Wrocław (PL); ĆMIELEWSKI KAZIMIERZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do pomiarów przemieszczeń
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(B1) (11) 239905
(41) 2020 06 29
(51) G01C 11/00 (2006.01)
G01B 11/03 (2006.01)
G01B 11/25 (2006.01)
(21) 428382 (22)
2018 12 27
(72)	GOŁUCH PIOTR, Wrocław (PL); KUCHMISTER JANUSZ,
Wrocław (PL); ĆMIELEWSKI KAZIMIERZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do pomiarów przemieszczeń
(B1) (11) 239906
(41) 2020 06 29
(51) G01C 11/00 (2006.01)
G01B 11/03 (2006.01)
G01B 11/25 (2006.01)
(21) 428383 (22)
2018 12 27
(72)	GOŁUCH PIOTR, Wrocław (PL); KUCHMISTER JANUSZ,
Wrocław (PL); ĆMIELEWSKI KAZIMIERZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do pomiarów przemieszczeń
(B1) (11) 239923
(41) 2021 09 13
(51) G01K 7/20 (2006.01)
G01F 1/696 (2006.01)
G05D 23/24 (2006.01)
(21) 433226 (22)
2020 03 12
(72)	LIGĘZA PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Kraków (PL)
(54)	Elektroniczny układ stałotemperaturowy
(B1) (11) 239903
(41) 2019 10 21
(51) G01N 3/08 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
(21) 425187 (22)
2018 04 11
(72) REMIORZ ERYK, Rudy (PL); MIKUŁA JAROSŁAW, Gliwice (PL);
MIKUŁA STANISŁAW, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54)	Sposób ujawniania eksploatacyjnych uszkodzeń łańcuchów
górniczych i przyrząd do realizacji sposobu
(B1) (11) 239907
(41) 2020 11 16
(51) G01N 11/10 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
(21) 429877 (22)
2019 05 09
(72) PIETROW MAREK, Lublin (PL); GAGOŚ MARIUSZ, Lublin (PL);
WAWRYSZCZUK JAN, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Tester wosków
(B1) (11) 239908
(41) 2020 11 16
(51) G01N 11/10 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
(21) 429878 (22)
2019 05 09
(72) PIETROW MAREK, Lublin (PL); GAGOŚ MARIUSZ, Lublin (PL);
WAWRYSZCZUK JAN, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54)	Analizator wosków
(B1) (11) 239881
(41) 2020 09 21
(51) G01N 21/64 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/18 (2006.01)
(21) 429291 (22)
2019 03 15
(72)	LATOWSKI DARIUSZ, Kraków (PL); LISTWAN STANISŁAW,
Sucha Beskidzka (PL); RĄPAŁA-KOZIK MARIA, Kraków (PL);
ZAWROTNIAK MARCIN, Myślenice (PL)

9

(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54)	Sposób badania właściwości aseptycznych na tkaninie traktowanej substancjami niedyfundującymi
(B1) (11) 239882
(41) 2021 04 06
(51) G01N 22/00 (2006.01)
G01N 21/62 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 24/10 (2006.01)
G01R 33/34 (2006.01)
G01R 33/3415 (2006.01)
G01R 33/60 (2006.01)
(21) 431387 (22)
2019 10 04
(72)	GORYCA MATEUSZ, Radom (PL); BOGUCKI ALEKSANDER,
Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Uchwyt na próbkę do pomiarów optycznie wykrywanego rezonansu magnetycznego
(B1) (11) 239918
(41) 2021 01 25
(51) G01N 33/18 (2006.01)
G01N 1/20 (2006.01)
(21) 430581 (22)
2019 07 13
(72) MICHALEC BOGUSŁAW, Kraków (PL); FLOREK JACEK,
Kraków (PL); CUPAK AGNIESZKA, Ożarów (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54)	Sposób automatycznego pomiaru koncentracji rumowiska
unoszonego i układ do realizacji tego sposobu
(B1) (11) 239887
(41) 2021 10 04
(51) G01N 33/68 (2006.01)
G01N 30/90 (2006.01)
(21) 433425 (22)
2020 04 01
(72) KLIMEK-TUREK ANNA, Lublin (PL); CHOMICKI ADAM, Lublin (PL);
DZIDO TADEUSZ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54)	Sposób oznaczania tryptofanu w osoczu i surowicy krwi z wykorzystaniem ekstrakcji ciecz-ciało stałe z pozycji frontu rozpuszczalnika w warstwie adsorbentu
(B1) (11) 239877
(41) 2017 08 28
(51) G06F 21/32 (2013.01)
G06K 9/00 (2006.01)
G10L 17/00 (2013.01)
(21) 416268 (22)
2016 02 25
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); LECH MICHAŁ, Gdynia (PL);
HOFFMANN PIOTR, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); MICROSYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL);
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Układ do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby, zwłaszcza
klienta bankowego
(B1) (11) 239895
(41) 2019 08 12
(51) H01F 7/18 (2006.01)
H01H 47/32 (2006.01)
(21) 424416 (22)
2018 01 30
(72)	LASOTA RYSZARD, Ruda Bugaj (PL); ADAMCZYK ZBIGNIEW,
Łódź (PL); STEFANIAK PAWEŁ, Łódź (PL)
(73) OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ORAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Układ elektroniczny zawierający sterownik elektromagnesu
(B1) (11) 239911
(41) 2020 06 01
(51) H01M 4/36 (2006.01)
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 4/2022

H01M 4/505 (2010.01)
H01M 4/58 (2010.01)
H01M 10/052 (2010.01)
(21) 427892 (22)
2018 11 27
(72)	NATKAŃSKI PIOTR, Kraków (PL); ŚWIĘTOSŁAWSKI MICHAŁ,
Kraków (PL); MOLENDA MARCIN, Kraków (PL); KUŚTROWSKI PIOTR,
Kraków (PL); DE JUNOSZA ZAŁUSKI PIOTR, Wieliczka (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54)	Sposób wytwarzania kompozytowych węglowo-polikrzemianowych materiałów katodowych oraz sposób wytwarzania polikrzemianowych materiałów katodowych
(B1) (11) 239898
(41) 2021 08 16
(51) H01R 25/14 (2006.01)
(21) 436748 (22)
2021 01 25
(72) JARACZ ANDRZEJ, Bydgoszcz (PL)
(73) UNILIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(54) Profil szynoprzewodu
(B1) (11) 239909
(41) 2020 11 30
(51) H02J 3/01 (2006.01)
H02M 1/12 (2006.01)
(21) 429999 (22)
2019 05 22
(72) DROZDOWSKI PIOTR, Kraków (PL); MAMCARZ DOMINIK,
Regulice (PL); CHOLEWA DARIUSZ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54)	Sposób oraz układ automatycznej regulacji dostrajanego filtru
pasywnego
(B1) (11) 239883
(41) 2021 08 16
(51) H02S 40/38 (2014.01)
H02J 7/35 (2006.01)
H02M 3/07 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)
(21) 432868 (22)
2020 02 10
(72) BOGDANOWICZ KRZYSZTOF ARTUR, Wrocław (PL);
IWAN AGNIESZKA, Wrocław (PL); PLEBANKIEWICZ IRENEUSZ,
Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Układ elektroniczny ładowarki superkondensatorów z ogniw
słonecznych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
	Symbol	Nr
MKP
patentu

	Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A01B 63/10 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
A23B 7/153 (2006.01)
A23B 7/157 (2006.01)
A23B 9/24 (2006.01)
A23L 3/358 (2006.01)
A23L 7/109 (2016.01)
A23L 7/10 (2016.01)
A23L 33/185 (2016.01)

239896*
239897*
239922
239886
239886*
239886*
239886*
239926
239926*
239926*

A23L 33/21 (2016.01)
A23L 11/00 (2021.01)
A45D 34/04 (2006.01)
A47C 1/024 (2006.01)
A47G 9/06 (2006.01)
A47G 9/02 (2006.01)
A61B 1/00 (2006.01)
A61B 1/04 (2006.01)
A61B 1/06 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)

239926*
239926*
239900
239894
239902
239902*
239929
239929*
239929*
239929*

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

1

2

1

2

A61K 9/48 (2006.01)
A61K 38/55 (2006.01)
A61K 47/34 (2017.01)
A61K 49/04 (2006.01)
A61K 101/02 (2006.01)
A61L 27/28 (2006.01)
A61L 27/52 (2006.01)
A61L 27/54 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
B02C 19/18 (2006.01)
B02C 1/00 (2006.01)
B21D 39/00 (2006.01)
B21J 15/02 (2006.01)
B21K 1/12 (2006.01)
B23D 21/00 (2006.01)
B23D 45/06 (2006.01)
B23K 9/18 (2006.01)
B23P 11/02 (2006.01)
B23P 19/02 (2006.01)
B25J 13/00 (2006.01)
B27B 5/18 (2006.01)
B27B 5/29 (2006.01)
B27F 1/16 (2006.01)
B29B 7/48 (2006.01)
B29C 65/56 (2006.01)
B29C 45/47 (2006.01)
B29C 48/36 (2019.01)
B29C 48/395 (2019.01)
B29C 48/40 (2019.01)
B29C 48/42 (2019.01)
B29C 48/695 (2019.01)
B29C 48/70 (2019.01)
B29C 48/90 (2019.01)
B29C 45/46 (2006.01)
B29C 45/60 (2006.01)
B60B 37/10 (2006.01)
B60B 39/00 (2006.01)
B60C 27/00 (2006.01)
B60C 11/18 (2006.01)
B60F 1/00 (2006.01)
B60F 1/02 (2006.01)
B60F 1/04 (2006.01)
B60F 1/00 (2006.01)
B60F 1/02 (2006.01)
B60F 1/04 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
B60R 1/074 (2006.01)
B60R 1/072 (2006.01)
B60R 1/02 (2006.01)
B60R 1/04 (2006.01)
B60W 30/00 (2006.01)
B61D 3/18 (2006.01)
B61D 3/18 (2006.01)
B61L 5/18 (2006.01)
B62D 9/02 (2006.01)
B62K 25/02 (2006.01)
B65D 88/02 (2006.01)
B65G 5/00 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 235/14 (2006.01)
C07C 335/14 (2006.01)
C07C 333/06 (2006.01)
C07C 313/04 (2006.01)
C07C 407/00 (2006.01)
C07C 409/24 (2006.01)
C07C 407/00 (2006.01)

239878
239917
239917*
239871*
239871*
239917*
239917*
239917*
239901*
239893
239876
239896*
239927*
239927
239927*
239924
239885*
239910*
239927*
239927*
239896*
239885
239885*
239921*
239891*
239927*
239891
239891*
239891*
239891*
239891*
239891*
239891*
239891*
239891*
239891*
239928
239888*
239888
239888*
239919
239919*
239919*
239920
239920*
239920*
239919*
239920*
239899
239899*
239899*
239899*
239880*
239919*
239920*
239884*
239880
239928*
239913
239913*
239871
239901
239901*
239901*
239892
239872
239872*
239873

C07C 409/24 (2006.01)
C07C 407/00 (2006.01)
C07C 409/24 (2006.01)
C07C 407/00 (2006.01)
C07C 409/24 (2006.01)
C07D 219/00 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C08F 232/08 (2006.01)
C08F 234/04 (2006.01)
C08F 2/58 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/18 (2006.01)
C21D 1/28 (2006.01)
D04B 23/00 (2006.01)
D04B 23/00 (2006.01)
E02F 9/22 (2006.01)
E04B 2/86 (2006.01)
E04C 2/14 (2006.01)
E04G 9/10 (2006.01)
E04G 9/02 (2006.01)
E04G 11/06 (2006.01)
E04H 12/24 (2006.01)
E04H 12/08 (2006.01)
E05C 9/22 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
E06B 9/54 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
E06B 7/086 (2006.01)
E06B 7/088 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
F04C 2/10 (2006.01)
F04C 2/24 (2006.01)
F04C 2/18 (2006.01)
F04C 7/00 (2006.01)
F15B 11/028 (2006.01)
F16B 12/12 (2006.01)
F16B 12/26 (2006.01)
F16F 7/00 (2006.01)
F16F 9/12 (2006.01)
F16F 9/32 (2006.01)
F21K 9/20 (2016.01)
F21S 8/06 (2006.01)
F21V 29/56 (2015.01)
F21V 29/60 (2015.01)
F21V 29/54 (2015.01)
F23L 9/04 (2006.01)
G01B 11/03 (2006.01)
G01B 11/25 (2006.01)
G01B 11/03 (2006.01)
G01B 11/25 (2006.01)
G01B 11/03 (2006.01)
G01B 11/25 (2006.01)
G01C 11/00 (2006.01)
G01C 11/00 (2006.01)
G01C 11/00 (2006.01)
G01F 1/696 (2006.01)
G01K 7/20 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
G01N 33/15 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 11/10 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 11/10 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
G01N 22/00 (2006.01)

239873*
239874
239874*
239875
239875*
239871*
239912*
239912
239912*
239912*
239881*
239881*
239910
239915
239916
239896
239930*
239930*
239930
239930*
239930*
239884
239884*
239879
239925
239925*
239925*
239925*
239925*
239914
239914*
239914*
239914*
239914*
239896*
239921
239921*
239890
239889
239889*
239897
239897*
239897*
239897*
239897*
239893*
239904*
239904*
239905*
239905*
239906*
239906*
239904
239905
239906
239923*
239923
239903*
239912*
239912*
239903
239907
239907*
239908
239908*
239881
239881*
239882

Nr 4/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1

2

G01N 21/62 (2006.01) 239882*
G01N 21/64 (2006.01) 239882*
G01N 24/10 (2006.01) 239882*
G01N 33/18 (2006.01) 239918
G01N 1/20 (2006.01)
239918*
G01N 33/68 (2006.01) 239887
G01N 30/90 (2006.01) 239887*
G01R 33/34 (2006.01) 239882*
G01R 33/3415 (2006.01) 239882*
G01R 33/60 (2006.01) 239882*
G02B 7/18 (2006.01)
239899*
G02B 7/198 (2006.01) 239899*
G05D 23/24 (2006.01) 239923*
G06F 21/32 (2013.01) 239877
G06K 9/00 (2006.01)
239877*

1

2

G10L 17/00 (2013.01)
H01F 7/18 (2006.01)
H01H 47/32 (2006.01)
H01M 4/36 (2006.01)
H01M 4/505 (2010.01)
H01M 4/58 (2010.01)
H01M 10/052 (2010.01)
H01R 25/14 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
H02J 7/35 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)
H02M 1/12 (2006.01)
H02M 3/07 (2006.01)
H02S 40/38 (2014.01)

239877*
239895
239895*
239911
239911*
239911*
239911*
239898
239909
239883*
239883*
239909*
239883*
239883

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr	Symbol
patentu
MKP

	Nr	Symbol
patentu
MKP

1

2

1

2

239871
239872
239873
239874
239875
239876
239877
239878
239879
239880
239881
239882
239883
239884
239885
239886
239887
239888
239889
239890
239891
239892
239893
239894
239895
239896
239897
239898
239899
239900

C07C 211/62 (2006.01)
C07C 407/00 (2006.01)
C07C 407/00 (2006.01)
C07C 407/00 (2006.01)
C07C 407/00 (2006.01)
B02C 19/18 (2006.01)
G06F 21/32 (2013.01)
A61K 9/48 (2006.01)
E05C 9/22 (2006.01)
B62D 9/02 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 22/00 (2006.01)
H02S 40/38 (2014.01)
E04H 12/24 (2006.01)
B27B 5/18 (2006.01)
A23B 7/153 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
B60C 27/00 (2006.01)
F16F 9/12 (2006.01)
F16F 7/00 (2006.01)
B29C 45/47 (2006.01)
C07C 313/04 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
A47C 1/024 (2006.01)
H01F 7/18 (2006.01)
E02F 9/22 (2006.01)
F21K 9/20 (2016.01)
H01R 25/14 (2006.01)
B60R 1/074 (2006.01)
A45D 34/04 (2006.01)

239901
239902
239903
239904
239905
239906
239907
239908
239909
239910
239911
239912
239913
239914
239915
239916
239917
239918
239919
239920
239921
239922
239923
239924
239925
239926
239927
239928
239929
239930

C07C 235/14 (2006.01)
A47G 9/06 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01C 11/00 (2006.01)
G01C 11/00 (2006.01)
G01C 11/00 (2006.01)
G01N 11/10 (2006.01)
G01N 11/10 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
C21D 1/28 (2006.01)
H01M 4/36 (2006.01)
C08F 232/08 (2006.01)
B65D 88/02 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
D04B 23/00 (2006.01)
D04B 23/00 (2006.01)
A61K 38/55 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
B60F 1/00 (2006.01)
B60F 1/00 (2006.01)
F16B 12/12 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
G01K 7/20 (2006.01)
B23D 21/00 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
A23L 7/109 (2016.01)
B21J 15/02 (2006.01)
B60B 37/10 (2006.01)
A61B 1/00 (2006.01)
E04G 9/10 (2006.01)

Decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji
o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 414334

09/2017

(A1) (21) 414559

10/2017

(A1) (21) 414402

09/2017

(A1) (21) 420886

20/2018

(A1) (21) 422355
(A1) (21) 422356
(A1) (21) 422724
(A1) (21) 423275
(A1) (21) 423312
(A1) (21) 423463

11
03/2019
03/2019
06/2019
10/2019
10/2019
11/2019

(A1) (21) 427252
(A1) (21) 427254
(A1) (21) 427480
(A1) (21) 429433
(A1) (21) 429434

08/2020
08/2020
10/2020
21/2020
21/2020

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 214934 A. Wykreślono: COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
Wpisano: NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
(11) 214935 A. Wykreślono: COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
Wpisano: NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
(11) 214940 A. Wykreślono: COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
Wpisano: NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
(11) 215310 A. Wykreślono: COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
Wpisano: NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
(11) 227678 A. Wykreślono: COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
Wpisano: NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
(11) 229073 A. Wykreślono: COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
Wpisano: NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590

PATENTY EUROPEJSKIE
Złożone tłumaczenia
patentów europejskich
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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2648511
2648699
2649068

2019 12 02
2019 11 29
2019 12 02
2019 12 05
2019 12 02
2019 11 29
2019 11 28
2019 11 22
2019 03 22
2019 10 10
2019 11 29
2019 12 08
2019 12 09
2019 12 06

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

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

2649292
2651657
2651969
2653262
2653357
2654401
2654474
2654539
2654731
2654758
2654780
2654989
2655121
2655239
2655620
2655640
2655641
2655642
2655817
2656550
2656840
2657599
2658373
2658570
2658674
2658757
2658845
2658851
2659007
2659262
2660084
2660189
2660599
2661223
2661870
2661972
2662304
2662416
2662419
2663198
2663420
2663662
2663802
2664244
2664438
2664669
2664723
2665402
2665543
2665582
2665583
2665601
2665663
2665714
2665790
2665845
2665963
2666229
2666445
2666615
2666636
2666917
2667713
2667870
2668854
2671043
2672498

2019 12 09
2019 11 17
2019 12 19
2019 04 22
2019 04 16
2019 12 21
2019 11 30
2019 12 21
2019 12 22
2019 12 20
2019 12 15
2019 11 18
2019 09 15
2019 12 19
2019 12 23
2019 12 20
2019 12 20
2019 12 20
2019 12 20
2019 12 21
2019 06 08
2019 04 19
2019 12 12
2019 12 21
2019 12 29
2019 12 20
2019 12 26
2019 12 26
2019 12 21
2019 07 12
2019 04 30
2019 04 08
2019 04 17
2020 01 06
2019 12 30
2019 05 02
2019 06 14
2019 05 11
2019 05 11
2020 01 11
2020 01 04
2020 01 12
2019 12 05
2020 02 01
2019 05 01
2019 04 22
2019 07 17
2020 01 11
2020 01 18
2020 01 20
2020 01 17
2020 01 17
2020 01 19
2020 01 18
2019 12 15
2020 01 20
2020 01 12
2020 01 17
2019 05 09
2019 05 23
2019 05 23
2019 05 25
2020 01 24
2020 01 26
2019 03 11
2020 02 02
2019 05 30

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

Nr 4/2022
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2672846
2673054
2673296
2673557
2673772
2674176
2674198
2674230
2674656
2675691
2675955
2676003
2676334
2676606
2677248
2677338
2678250
2678978
2679638
2679812
2680997
2680998
2681014
2681166
2681167
2681272
2681750
2681998
2682097
2682108
2682631
2683003
2683717
2683898
2683900
2683922
2684154
2684376
2684516
2684547
2684574
2685031
2685846
2686208
2686576
2687092
2687112
2687248
2687362
2687506
2687574
2687649
2687899
2687936
2688756
2689042
2689218
2689627
2690037
2691216
2691233
2691501
2691572
2692662
2733350
2735478
2735638
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2019 03 02
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2019 06 14
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2019 04 12
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2019 06 20
2019 05 13
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2019 12 29
2020 02 09
2019 06 28
2019 06 28
2019 03 02
2019 03 02
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2019 10 12
2019 10 12
2019 03 01
2019 03 01
2019 10 08
2019 07 04
2019 07 04
2019 06 27
2019 07 02
2019 05 30
2019 03 07
2019 03 07
2019 03 10
2019 05 15
2019 03 08
2019 07 13
2019 07 12
2019 11 26
2019 07 05
2019 03 14
2019 12 12
2019 03 19
2019 09 15
2019 07 04
2019 07 18
2019 07 18
2019 07 16
2019 06 02
2019 07 20
2019 12 17
2019 07 03
2019 03 26
2019 03 22
2019 03 22
2019 03 22
2019 07 22
2019 03 28
2019 03 21
2019 03 23
2019 03 30
2019 03 30
2019 11 14
2019 11 21
2019 10 29
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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)

2736328
2736339
2738639
2739792
2739890
2740184
2740379
2740559
2740682
2741048
2741374
2741900
2741948
2742781
2742811
2742984
2743200

15
2019 09 07
2019 10 09
2019 12 03
2019 08 03
2019 08 04
2019 08 06
2019 12 10
2019 11 14
2019 12 04
2019 11 28
2019 11 26
2019 08 08
2019 08 10
2019 08 24
2019 12 05
2019 12 09
2019 12 17

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

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
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) 1724582 A. Wykreślono: DENKA SEIKEN Co., Ltd., Tokyo,
Japonia Wpisano: Denka Company Limited, Tokio, Japonia
(11) 2005838 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1889546 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2068650 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2031957 A. Wykreślono: Houweling Nurseries Oxnard,
Inc., Camarillo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Glass Investments Projects, Inc., Delta, Kanada
(11) 2207431 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2082837 A. Wykreślono: Wezag GmbH Werkzeugfabrik,
Stadtallendorf, Niemcy Wpisano: WEZAG GmbH & Co. KG, Stadtallendorf, Niemcy
(11) 2343987 A. Wykreślono: Unilever NV, Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2367992 A. Wykreślono: Paganelli, Mariano, Modena,
Włochy Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange,
Luksemburg
(11) 2242314 A. Wykreślono: Sony Corporation, Tokyo, Japonia Wpisano: Sisvel International S.A., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2242315 A. Wykreślono: Sony Corporation, Tokyo, Japonia Wpisano: Sisvel International S.A., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2242316 A. Wykreślono: Sony Corporation, Tokyo, Japonia Wpisano: Sisvel International S.A., Luksemburg, Luksemburg
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(11) 2242317 A. Wykreślono: Sony Corporation, Tokyo, Japonia Wpisano: Sisvel International S.A., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2454220 A. Wykreślono: GTC Technology US, Llc, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Sulzer GTC Technology US Inc.,, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2454220 A. Wykreślono: Sulzer GTC Technology US
Inc.,, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Sulzer Management AG, Winterthur, Szwajcaria
(11) 2454345 A. Wykreślono: GTC Technology US, Llc, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Sulzer GTC Technology US Inc.,, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2454345 A. Wykreślono: Sulzer GTC Technology US
Inc.,, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Sulzer Management AG, Winterthur, Szwajcaria
(11) 2627191 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2683679 A. Wykreślono: GTC Technology US, LLC., Houston, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Sulzer GTC Technology US Inc.,, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2683679 A. Wykreślono: Sulzer GTC Technology US
Inc.,, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Sulzer Management AG, Winterthur, Szwajcaria
(11) 2872202 A. Wykreślono: Linesbridge Pharma Group
B.V., Emmen, Holandia Wpisano: SJJ Solutions B.V., Delft, Holandia
(11) 2936477 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 3060582 A. Wykreślono: Dyax Corp., Lexington, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Osaka, Japonia
(11) 3172418 A. Wykreślono: Antrova AG, Stein am Rhein,
Szwajcaria Wpisano: 3prex AG, Stein am Rhein, Szwajcaria
(11) 3172419 A. Wykreślono: Antrova AG, Stein am Rhein,
Szwajcaria Wpisano: 3prex AG, Stein am Rhein, Szwajcaria

(11) 3271367 A. Wykreślono: Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Niemcy;
Nitrochemie Aschau GmbH, Aschau am Inn, Niemcy
(11) 3312920 A. Wykreślono: KCF Technologies Co., Ltd.,
Anyang, Korea Południowa Wpisano: SK Nexilis Co., Ltd., Jeongeup,
Korea Południowa
(11) 3316364 A. Wykreślono: KCF Technologies Co., Ltd.,
Anyang, Korea Południowa Wpisano: SK Nexilis Co., Ltd., Jeongeup,
Korea Południowa
(11) 3373543 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, Grand Cayman, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3222263 A. Wykreślono: P + L Innovations GmbH, Bad
Krozingen, Niemcy; KKR Capital & Conseil SAS, Rémondans-Vaivre,
Francja Wpisano: P + L Innovations GmbH, Bad Krozingen, Niemcy
(11) 3309881 A. Wykreślono: KCF Technologies Co., Ltd.,
Anyang, Korea Południowa Wpisano: SK Nexilis Co., Ltd., Jeongeup,
Korea Południowa
(11) 3312156 A. Wykreślono: Celgene Corporation, Summit, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Amgen (Europe) GmbH,
Risch-Rotkreuz, Szwajcaria
(11) 3380747 A. Wykreślono: Vibracoustic AG, Darmstadt,
Niemcy Wpisano: Vibracoustic SE, Darmstadt, Niemcy
(11) 3435798 A. Wykreślono: British American Tobacco (Investments) Ltd, London, Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES
TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 3461063 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3574246 A. Wykreślono: Mocs Beheer B.V., Rotterdam,
Holandia Wpisano: PIPE-AQUA-TEC GMBH & CO. KG, Mannheim,
Niemcy

Nr 4/2022
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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 72 315 do nr 72 324)

(Y1) (11) 72317
(41) 2018 08 27
(51) A01B 1/04 (2006.01)
A01B 1/20 (2006.01)
A01B 1/00 (2006.01)
(21) 126031
(22) 2017 02 13
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Ręczne narzędzie ogrodowe
(Y1) (11) 72321
(41) 2021 05 04
(51) A47B 95/02 (2006.01)
F16B 45/00 (2006.01)
A47G 29/087 (2006.01)
(21) 128661
(22) 2019 10 22
(72)	SYDOR MACIEJ, Poznań (PL); KARWOWSKI MICHAŁ, Rzeszów (PL)
(73) FRYZEŁ ALEKSANDER FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWA DREWKOL, Kolbuszowa (PL)
(54) Zestaw łączników do montażu szafek zawieszanych na ścianie
pomieszczenia mieszkalnego lub użyteczności publicznej
(Y1) (11) 72318
(41) 2021 04 06
(51) A47L 13/60 (2006.01)

A47L 13/144 (2006.01)
A47L 13/14 (2006.01)
(21) 128615
(22) 2019 10 04
(72)	ANTOSIUK JACEK, Warszawa (PL)
(73)	ANTOSIUK JACEK, Warszawa (PL)
(54) Wyciskarka do mopa
(Y1) (11) 72324
(41) 2020 09 21
(51) B32B 27/08 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
C01B 32/15 (2017.01)
C08J 5/18 (2006.01)
(21) 128108
(22) 2019 03 20
(72) JANICKI MARCIN, Rąbień AB (PL);
KAPUŚCIŃSKA ALEKSANDRA, Łódź (PL)
(73) REGANTA SZLASCY SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(54) Taśma foliowa z warstwą proszku diamentowego
(Y1) (11) 72322
(41) 2021 05 17
(51) B65D 5/42 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
(21) 128716
(22) 2019 11 14
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania
(Y1) (11) 72320
(41) 2021 05 17
(51) B65D 5/42 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
(21) 128718
(22) 2019 11 14
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
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(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania
(Y1) (11) 72315
(41) 2019 06 17
(51) B65F 1/00 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
B65D 6/16 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(62) 423793
(21) 128551
(22) 2017 12 08
(72) CHĘCIŃSKI TOMASZ, Kraśnik (PL)
(73) CHĘCIŃSKI TOMASZ, Kraśnik (PL)
(54) Jednorazowy składany pojemnik harmonijkowy na odpady
(Y1) (11) 72316
(41) 2020 03 23
(51) B66F 9/06 (2006.01)
B66F 9/18 (2006.01)
(21) 128576
(22) 2018 09 14
(72) JACKOWIAK WOJCIECH, Plewiska (PL)
(73) JAŁYŃSKI JERZY INTEX OŚRODEK INNOWACJI
TECHNICZNYCH I KOOPERACJI SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL);
JAŁYŃSKA-JACKOWIAK MONIKA INTEX OŚRODEK INNOWACJI
TECHNICZNYCH I KOOPERACJI SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL);
JACKOWIAK WOJCIECH INTEX OŚRODEK INNOWACJI
TECHNICZNYCH I KOOPERACJI SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(54) Wózek elektryczny 1-widłowy niskiego podnoszenia
(Y1) (11) 72319
(41) 2013 04 15
(51) E04D 13/035 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
(62) 401059
(21) 127992
(22) 2012 10 04
(30) PA 201170554
2011 10 04
DK
PA 201170547
2011 10 04
DK
(72) RASMUSSEN STEN, Børkop (DK); MOGENSEN MORTEN
MØLLER, Hasselager (DK)
(73) VKR Holding A/S, Hørsholm (DK)
(54) Okno dachowe
(Y1) (11) 72323
(41) 2021 03 22
(51) H01R 13/42 (2006.01)
(21) 128554
(22) 2019 09 10
(72) MELKOWSKI ŁUKASZ, Toruń (PL); PYDYN KAROL, Toruń (PL);
KLUSZCZYŃSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(73)	APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Inteligentny zestaw łączeniowy do zarządzania siecią

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

	Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A01B 1/04 (2006.01)
A01B 1/20 (2006.01)
A01B 1/00 (2006.01)
A47B 95/02 (2006.01)
A47G 29/087 (2006.01)
A47L 13/60 (2006.01)
A47L 13/144 (2006.01)
A47L 13/14 (2006.01)
B32B 27/08 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)

72317
72317*
72317*
72321
72321*
72318
72318*
72318*
72324
72324*
72322
72322*
72320
72320*

B65D 6/16 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
B66F 9/06 (2006.01)
B66F 9/18 (2006.01)
C01B 32/15 (2017.01)
C08J 5/18 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
F16B 45/00 (2006.01)
H01R 13/42 (2006.01)

72315*
72315*
72315
72315*
72315*
72316
72316*
72324*
72324*
72319
72319*
72321*
72323

* 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

72315
72316
72317
72318
72319

B65F 1/00 (2006.01)
B66F 9/06 (2006.01)
A01B 1/04 (2006.01)
A47L 13/60 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)

72320
72321
72322
72323
72324

B65D 5/42 (2006.01)
A47B 95/02 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
H01R 13/42 (2006.01)
B32B 27/08 (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
Udzielone prawa
(od nr 27 665 do nr 27 677)

(51) 32-00
(11) 27667
(22) 2021 10 07
(21) 30200
(73)	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo (PL)
(72) PRUSSAKOW TOMASZ
(54) Znak graficzny
(55)

(51) 06-01
(11) 27665
(22) 2021 10 15
(21) 30224
(73)	SOBIESKI ANDRZEJ KAMIENIARSTWO, Grabowo (PL)
(72)	SOBIESKI ANDRZEJ
(54)	Ławka kamienna
(55)

(51) 15-02
(11) 27666
(22) 2021 10 13
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(72) JACEK MATEUSZ, GIL TOMASZ, DUMICZ ADAM,
OSTAPÓW LESŁAW
(54)	Sprężarka powietrza antywybuchowa
(55)

(21) 30215

(51) 32-00
(11) 27668
(22) 2021 10 07
(21) 30201
(73)	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo (PL)
(72) PRUSSAKOW TOMASZ
(54) Oznaczenie graficzne
(55)

(51) 28-03
(11) 27669
(22) 2021 09 17
(73)	LIPIEC WOJCIECH, Wrocław (PL)
(72)	LIPIEC WOJCIECH

(21) 30144
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(54) Przyrząd do zmiękczania zarostu
(55)

(54)	Logo
(55)

(51) 19-08
(11) 27670
(22) 2021 10 07
(73)	SIENKIEWICZ PAWEŁ, Miłakowo (PL)
(72)	SIENKIEWICZ PAWEŁ
(54)	Etykieta
(55)

(21) 30209

(51) 06-06
(11) 27671
(22) 2021 07 30
(73) DEFTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wszewilki ()
(72) DEFRATYKA TOMASZ
(54)	Nóżka meblowa
(55)

(21) 29986

(51) 32-00
(11) 27672
(22) 2021 10 07
(21) 30199
(73)	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo (PL)
(72) PRUSSAKOW TOMASZ

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

26-01
(11) 27673
(22) 2021 09 21
(21) 30164
MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U GRAŻYNA, Częstochowa (PL)
MAŃKA GRAŻYNA
Ozdoba znicza

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

26-01
(11) 27674
(22) 2021 09 21
(21) 30166
MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U GRAŻYNA, Częstochowa (PL)
MAŃKA GRAŻYNA
Podstawka i nakładka na znicz

(51) 32-00
(11) 27675
(22) 2021 08 02
(73) DR HERBICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(72) KOŁODZIEJCZYK MARIUSZ

(21) 29996

Nr 4/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54)	Symbol graficzny
(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.

(51) 24-01
(11) 27676
(22) 2021 10 11
(21) 30212
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(72)	SOBOLEWSKI ANDRZEJ, OSTROWSKI ZBIGNIEW, WALUŚ
GRAGORZ
(54) Urządzenie do mocowania korpusu panewki endoprotezy
stawu biodrowego
(55)

(51) 10-04
(11) 27677
(22) 2021 08 20
(21) 30071
(73)	LEWANDOWSKI WITOLD RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE,
Radom (PL)
(72) MASLEWSKI ROBERT, KIJAS ARTUR
(54)	Szalka-części wagi
(55)

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) 17604 A. Wykreślono: KORONEA INVESTMENT S.a.r.l.,
Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: KORONEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszczowa, Polska 260574403
(11) 18103 A. Wykreślono: Częstochowa, Polska 002753548;
Wpisano: SUCHANEK MARIAN MARIOINEX FABRYKA ZABAWEK,
Częstochowa, Polska 002753548
(11) 18796 A. Wykreślono: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA
AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska070430217; Wpisano: ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKAKOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 18796 A. Wykreślono: ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKAKOMANDYTOWO
AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano:ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska070430217
(11) 23654 A. Wykreślono: ZS NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostyń, Polska 302862736; Wpisano: PIOTROWSKI DARIUSZ, Gostyń, Polska PIOTROWSKI RAFAŁ,
Gostyń, Polska
(11) 23655 A. Wykreślono: CIECH VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, Polska 001336570; Wpisano: CIECH VITRO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iłowa, Polska 386021709
(11) 23667 A. Wykreślono: CIECH VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, Polska 001336570; Wpisano: CIECH VITRO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iłowa, Polska 386021709
(11) 23668 A. Wykreślono: CIECH VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, Polska 001336570; Wpisano: CIECH VITRO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iłowa, Polska 386021709
(11) 23765 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486
(11) 23765 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486 Wpisano:E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486
(11) 26689 C. Wykreślono: KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, Polska; Wpisano: KATARZYNA EWA GAWLIK WĄTOR, Krężoły, Polska
(11) 26778 A. Wykreślono: UŚCIŃSKA ANETA PRACOWNIA RĘKODZIELNICZA AMA, Mińsk Mazowiecki, Polska; Wpisano: MAZEK ANETA
PRACOWNIA RĘKODZIELNICZA AMA, Mińsk Mazowiecki, Polska
(11) 26981 C. Wykreślono: KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, Polska; Wpisano: KATARZYNA EWA GAWLIK WĄTOR, Krężoły, Polska
(11) 26982 C. Wykreślono: KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, Polska; Wpisano: KATARZYNA EWA GAWLIK WĄTOR, Krężoły, Polska
(11) 26983 C. Wykreślono: KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, Polska Wpisano: KATARZYNA EWA GAWLIK WĄTOR, Krężoły, 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
Udzielone prawa
(od nr 347 026 do nr 347 225)

(111) 347026
(220) 2021 05 26
(210) 529378
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) WIOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wirtualny Inspektor Ochrony Danych
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 14.05.21, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego służące
do prowadzenia procesów ochrony danych, Aplikacje mobilne służące do prowadzenia procesów ochrony danych, Oprogramowanie służące do prowadzenia procesów ochrony danych, 42 Platforma jako
usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy
oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] służąca do pro-

wadzenia procesów ochrony danych, Oprogramowanie jako usługa
[SaaS], Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
Usługi doradztwa informatycznego, 45 Audyty zgodności z przepisami, Konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi
ochrony danych.

(111) 347027
(220) 2021 05 26
(210) 529391
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 12
(732)	G.M.B.T. MAGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórnice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GOLDEN BUCH
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń do palenia, Tytoń do żucia, Tytoń
do skręcania papierosów, Pojemniki na tytoń, Artykuły tytoniowe,
Gilzy papierosowe, Bibułki i papier do papierosów, Bibułki do rolowania papierosów, Cygara, Filtry do papierosów.
(111) 347028
(220) 2021 05 27
(210) 529408
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 05
(732)	GULCZYŃSKI MARCIN, Swarzędz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MG KONOPNA WYSPA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ziół do palenia, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
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ziół do palenia, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie suszu do palenia, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie suszu do palenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie perfum, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie perfum, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie suplementów diety, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie suplementów
diety, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie:
Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie: aromatów i płynów do waporyzatorów osobistych i papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie: aromatów i płynów do waporyzatorów osobistych i papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
płynu do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierającego kannabidiol, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierającego kannabidiol, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spożywczych zawierających kannabidiol, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
spożywczych zawierających kannabidiol, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie świec zapachowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie świec zapachowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kadzidełek, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie kadzidełek.

(111) 347029
(220) 2021 05 27
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 05
(732) WAWRZYNIAK JAKUB, Tuliszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRDB WAWRZYNIAK
(540)
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt.
(111) 347032
(220) 2021 05 28
(210) 529504
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORRO
(540)

(210) 529410

(591) niebieski, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Budowa dróg, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, 42 Usługi projektowania, Projektowanie i planowanie
techniczne systemów kanalizacyjnych, Projektowanie sieci dróg, Projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu,
wody i wody ściekowej.
(111) 347030
(220) 2021 05 27
(210) 529446
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) RUSIN ANNA WEBSYSTEMS, Starachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIXMYCAR
(540)

(591) biały, ciemnozielony, granatowy, jasnozielony, zielony
(531) 14.07.09, 26.11.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(111) 347031
(220) 2021 05 28
(210) 529492
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732) JĘDRZEJCZAK PIOTR ROKUS, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Nekko WITH LOVE

(591) czerwony, jasnoniebieski
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy
do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.
(111) 347033
(220) 2021 05 28
(210) 529512
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA EKOMAT
(510), (511) 7 Maszyny do recyklingu, Maszyny do recyklingu polegającego na zbiórce butelek, puszek i nakrętek, Maszyny do recyklingu polegającego na zbiórce surowców wtórnych z modułem
interaktywnym wyposażonym w ekran umożliwiający wyświetlanie
treści edukacyjnych, Maszyny do selektywnej zbiórki opakowań, Maszyny do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub
aluminium, 40 Usługi recyklingowe, Recykling butelek na napoje,
Recykling puszek, Udzielanie informacji związanych z recyklingiem
odpadów, Usługi recyklingowe polegające na zbiórce opakowań
z tworzyw sztucznych lub aluminium.
(111) 347034
(220) 2021 05 28
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) PUCHAŁA PIOTR, Wapiennik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTILLO
(540)

(210) 529521

(591) biały, zielony
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze słuchawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze słuchawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z cyfrowymi kamerami wideo,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z cyfrowymi kamerami wideo,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z głośnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z głośnikami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z projektorami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku

24

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 4/2022

z projektorami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do tworzenia sieci
komputerowych i komunikacji danych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z częściami i akcesoriami do pojazdów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z częściami i akcesoriami do pojazdów,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami elektrycznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami elektrycznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zegarkami elektrycznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zegarkami elektrycznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zegarkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zegarkami, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu
gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej związane z telefonami komórkowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczące smartwatchów, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi handlu hurtowego w związku
ze smartfonami.

(111) 347035
(220) 2021 05 29
(210) 529545
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) CONTINENTAL TECHNOLOGY SOLUTIONS INC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SELAVI
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi barowe, Usługi restauracyjne, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Restauracje samoobsługowe, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 347036
(220) 2021 05 30
(210) 529546
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732) BAKALARZ MACIEJ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) prawosprytni
(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów online.
(111) 347037
(220) 2021 05 30
(210) 529551
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) ROWIŃSKI RAFAŁ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Meetsy
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie
multimedialne do rozgrywania gier, Interaktywne oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji
i podróży, Komputerowe oprogramowanie graficzne, Komputerowe
oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania komputerowych
prac konserwacyjnych], Komputerowe oprogramowanie użytkowe,
Komputerowe oprogramowanie układowe, Interaktywne rozrywkowe
oprogramowanie komputerowe do gier wideo, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Komputerowe
oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], Komputerowe
oprogramowanie użytkowe do kompresji danych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telewizji, Komputerowe oprogramowanie
użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, Komputerowe oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów,
Komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych, Oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem global-

nej sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, Oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, Oprogramowania do wykrywania ryzyka, Oprogramowanie, Oprogramowanie adaptacyjne, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie bioinformatyczne, Oprogramowanie biometryczne, Oprogramowanie BIOS [podstawowego systemu
wejścia-wyjścia], Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie
blogów, Oprogramowanie bufora wydruku, Oprogramowanie Business Intelligence, Oprogramowanie CAD-CAM, Oprogramowanie
chroniące przed programami szpiegującymi, Oprogramowanie czytników kart, Oprogramowanie dekoderów, Oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, Oprogramowanie dla bankowości, Oprogramowanie dla dostawców rozwiązań cyfrowych [DSP],
Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla nauczycieli,
Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw,
Oprogramowanie dla serwerów internetowych, Oprogramowanie dla
środowiska programistycznego, 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 aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie do automatyzacji fabryki, 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 edycji wideo,
Oprogramowanie do edytowania, Oprogramowanie do edytowania
treści audio, Oprogramowanie do eksploracji danych, Oprogramowanie do elektronicznych systemów wspomagających proces kierowania,
Oprogramowanie do elektronicznych systemów przeciwkradzieżowych [EAS], Oprogramowanie do eliminacji hałasu, Oprogramowanie
do extranetu, Oprogramowanie do fotointerpretacji obrazów satelitarnych, Oprogramowanie do generowania obrazów wirtualnych, Oprogramowanie do gier do użytku z komputerami, Oprogramowanie
do gier do użytku z konsolami do gier wideo, Oprogramowanie do gier
elektronicznych do telefonów komórkowych, Oprogramowanie
do gier elektronicznych do ręcznych urządzeń elektronicznych, Oprogramowanie do gier elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bezprzewodowych, Oprogramowanie do gier elektronicznych do pobrania na urządzenia bezprzewodowe, Oprogramowanie do gier
komputerowych i elektronicznych, Oprogramowanie do gier komputerowych do użycia w grach interaktywnych online, Oprogramowanie
do gier komputerowych do użycia w urządzeniach mobilnych, Oprogramowanie do gier, które wytwarza lub wyświetla wyniki zakładów
dokonanych przez maszyny do gier, Oprogramowanie do gier wideo,
Oprogramowanie do gier z rzeczywistością rozszerzoną, Oprogramowanie do grafiki, Oprogramowanie do handlu w ramach globalnej sieci
telekomunikacyjnej, Oprogramowanie do handlu detalicznego, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych,
Oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, Oprogramowanie
do integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie dużych zbiorów danych, Oprogramowanie do inteligentnego rozpoznawania znaków [ICR], Oprogramowanie do inteligentnej produkcji, Oprogramowanie do inteligentnych umów, Oprogramowanie
do interaktywnej rozrywki, Oprogramowanie do intranetu, Oprogramowanie do inwentaryzacji, Oprogramowanie do inżynierii elektrycznej, Oprogramowanie do inżynierii chemicznej, Oprogramowanie
do inżynierii budowy maszyn, Oprogramowanie do inżynierii produktu, Oprogramowanie do kina wirtualnej rzeczywistości, Oprogramowanie do komputerów osobistych przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, Oprogramowanie do komponowania muzyki,
Oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, Oprogramowanie do komputerowo wspomaganego konstruowania [CAE],
Oprogramowanie do konserwacji prewencyjnej, Oprogramowanie
do kontroli i polepszania jakości dźwięku w sprzęcie audio, Oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających
i dostępu do budynków, Oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej,
Oprogramowanie do kontroli oświetlenia do użytku w obiektach ko-
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mercyjnych i przemysłowych, Oprogramowanie do kontroli treści,
Oprogramowanie do kontroli środowiska, Oprogramowanie do kontroli ruchu, Oprogramowanie do konwersji języka naturalnego na komendy wykonywane przez maszynę, Oprogramowanie do kryptografii, Oprogramowanie do małej poligrafii komputerowej [desktop
publishing], Oprogramowanie do map, Oprogramowanie do mapowania i analizowania pożarów, Oprogramowanie do mediów i publikowania, Oprogramowanie do modelowania i symulacji pożarów, Oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, Oprogramowanie
do monitoringu środowiska, Oprogramowanie do monitorowania
zdrowia, Oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, Oprogramowanie do muzyki,
Oprogramowanie do niezawodności sprzętu komputerowego, Oprogramowanie do niezawodności oprogramowania, Oprogramowanie
do obsługi sieci VPN [Wirtualna Sieć Prywatna], Oprogramowanie
do obsługi rozległych sieci [WAN], Oprogramowanie do obsługi wiadomości błyskawicznych, Oprogramowanie do obsługi elementów obwodów scalonych i zarządzania nimi, Oprogramowanie do oceny zachowania klientów w sklepach online, Oprogramowanie do ochrony
prywatności, Oprogramowanie do odzyskiwania informacji, Oprogramowanie do operacji wykonywanych po stronie serwera [server-side],
Oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami
magnetycznymi i elektronicznymi, Oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków, Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków [OMR], Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania kodów
kreskowych [OBR], Oprogramowanie do optymalizacji, Oprogramowanie do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie
do optymalizacji kampanii PPC [Pay Per Click], Oprogramowanie
do osadzania reklam on-line na stronach internetowych, Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], Oprogramowanie do planowania, Oprogramowanie do planowania, integrowania i optymalizacji aplikacji inteligentne miasto, Oprogramowanie
do płatności elektronicznych, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie do pobrania do obsługi wiadomości elektronicznych,
Oprogramowanie do pobrania do obsługi wiadomości błyskawicznych, Oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze,
Oprogramowanie do pobrania z Internetu, Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych do dostaw i zamówień jedzenia,
Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych do dostaw i zamówień z restauracji typu dark kitchen, Oprogramowanie
do poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, Oprogramowanie
do poczty elektronicznej, Oprogramowanie do pracy zespołowej,
Oprogramowanie do prezentacji, Oprogramowanie do produkcji,
Oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputerowo, Oprogramowanie do prognoz rynkowych, Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), Oprogramowanie do projektowania reklam online na stronach internetowych, Oprogramowanie
do projektowania inżynieryjnego mikrofal, Oprogramowanie do prowadzenia sklepu online, Oprogramowanie do przekierowywania wiadomości, Oprogramowanie do przeprowadzania walnych zgromadzeń, Oprogramowanie do przesyłania wiadomości on-line,
Oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Oprogramowanie do przetwarzania
danych do prezentacji graficznych, Oprogramowanie do przetwarzania danych do przetwarzania tekstu, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze,
Oprogramowanie do przetwarzania danych i obrazów do tworzenia
modeli trójwymiarowych, Oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafik, treści audio, wideo i tekstu, Oprogramowanie do przygotowywania
zeznań podatkowych, Oprogramowanie do publikowania, Oprogramowanie do raportowania, Oprogramowanie do rozliczania emisji gazów cieplarnianych, Oprogramowanie do rozpoznawania gestów,
Oprogramowanie do rozpoznawania obrazów, Oprogramowanie
do rozpoznawania twarzy, Oprogramowanie do rozpoznania mowy,
Oprogramowanie do rozpoznawania znaków, Oprogramowanie
do rozproszonego przechowywania cyfrowego, Oprogramowanie
do rozwoju mediów, Oprogramowanie do rozwoju gier, Oprogramowanie do rozwoju produktów, Oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji
danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej,
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Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do tworzenia map,
Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do edukacji, Oprogramowanie
do satelitarnych systemów nawigacyjnych, Oprogramowanie do ściągania długów, Oprogramowanie do serwera aplikacji, Oprogramowanie do serwera plików, Oprogramowanie do serwera mediów, Oprogramowanie do serwera wirtualnego, Oprogramowanie do serwera
proxy, Oprogramowanie do serwera wydruku, Oprogramowanie
do serwera pocztowego, Oprogramowanie do serwera komunikacyjnego, Oprogramowanie do serwera pośredniczącego, Oprogramowanie do serwerów baz danych, Oprogramowanie do smartfonów,
Oprogramowanie do sterowania procesami, Oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, Oprogramowanie do sterowania
drukarkami komputerowymi, Oprogramowanie do sterowania pojazdami, Oprogramowanie do sterowania urządzeniami i przyrządami
do oświetlenia scenicznego, Oprogramowanie do sterowania maszynami, Oprogramowanie do symulatorów pojazdów, Oprogramowanie
do synchronizacji plików, Oprogramowanie do synchronizacji baz danych, Oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, Oprogramowanie do systemów rezerwacji, Oprogramowanie do systemów
informacji geograficznej [GIS], Oprogramowanie do systemów wykrywania wtargnięć [IDS], Oprogramowanie do systemu zarządzania
przepływem pracy, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji
do pojazdów, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do samochodów autonomicznych, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do opieki zdrowotnej, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji
do analizy, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do monitoringu, Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie do technologii
biznesowych, Oprogramowanie do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do telewizji interaktywnej, Oprogramowanie do telewizorów, Oprogramowanie do telewizji przemysłowej [CCTV], Oprogramowanie do testów, Oprogramowanie do testowania
oprogramowania, Oprogramowanie do testowania sprzętu komputerowego, Oprogramowanie do tomografii rentgenowskiej, Oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów, Oprogramowanie
do trójwymiarowej grafiki komputerowej, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogramowanie do tworzenia sieci komputerowej,
Oprogramowanie do uczenia maszynowego, Oprogramowanie
do uczenia maszynowego dla sektora finansów, Oprogramowanie
do uczenia maszynowego do opieki zdrowotnej, Oprogramowanie
do uczenia maszynowego do monitoringu, Oprogramowanie do uczenia maszynowego do analizy, Oprogramowanie do uczenia maszynowego dla reklamy, Oprogramowanie do udostępniania plików, Oprogramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia peryferyjnego
[UPI], Oprogramowanie do urządzeń do tomografii dynamicznej,
Oprogramowanie do usuwania błędów, Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do treści, Oprogramowanie do użytku we wspomaganym kierowaniu pojazdami,
Oprogramowanie do wideo interaktywnego, Oprogramowanie do wideokonferencji, Oprogramowanie do wirtualnej klasy, Oprogramowanie do wprowadzania danych dotyczących ćwiczeń, Oprogramowanie
do wsparcia produkcji, Oprogramowanie do wsparcia systemu, Oprogramowanie do wtyczek [plug-in], Oprogramowanie do wykonywania
płatności, Oprogramowanie do wykrywania zagrożenia, Oprogramowanie do wykrywania ognia, Oprogramowanie do wynajmowania
przestrzeni reklamowej na stronach internetowych, Oprogramowanie
do wyświetlania wideo, Oprogramowanie do zabezpieczania poczty
elektronicznej, Oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń,
Oprogramowanie do zakładów, Oprogramowanie do zapewnienia
bezpieczeństwa poczty elektronicznej, Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie do zarządzania finansami,
Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, Oprogramowanie do zarządzania na miejscu, Oprogramowanie do zarządzania
organizacją pracy, Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, Oprogramowanie do zarządzania siecią, Oprogramowanie
do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, Oprogramowanie do zarządzania procesami
biznesowymi, Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem operacyjnym, Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu, Oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, Oprogramowanie do zarządzania treścią,
Oprogramowanie do zarządzania obrazem, Oprogramowanie do zarządzania personelem, Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem
dostaw, Oprogramowanie do zarządzania budynkami, Oprogramowa-
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nie do zarządzania ruchem, Oprogramowanie do zarządzania danymi
i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do zarządzania zawartością serwisów internetowych [WCM], Oprogramowanie do zarządzania wyświetlaczami, Oprogramowanie do zarządzania kasynami,
Oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, Oprogramowanie do zrobotyzowanej automatyzacji procesów [RPA], Oprogramowanie do zunifikowanej komunikacji, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie edukacyjne prezentujące instrukcje do gier, Oprogramowanie
elektromechaniczne, Oprogramowanie Enterprise Content Management [ECM], Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie gier elektronicznych, Oprogramowanie gier interaktywnych, Oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych,
Oprogramowanie gier komputerowych do użytku na telefonach komórkowych, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania,
Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie
gier rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych,
Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie interaktywne bazy
danych, Oprogramowanie interaktywne oparte na sztucznej inteligencji, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie interfejsowe,
Oprogramowanie kompilujące, Oprogramowanie komputerowe
wspomagające projektowanie sprzętu sportowego, Oprogramowanie
komputerowe do tabelarycznego przedstawiania danych, Oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, Oprogramowanie komputerowe do użytku w zdalnym odczycie liczników, Oprogramowanie komputerowe systemów biometrycznych do identyfikacji i potwierdzania
tożsamości osób, Oprogramowanie komputerowe do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, Oprogramowanie komputerowe do głosowego sterowania komputerem i jego obsługi, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych,
Oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych informacji
finansowych, Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy
migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych, Oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych,
Oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach sieci lokalnej, Oprogramowanie komputerowe
do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych, Oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, Oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, Oprogramowanie
komputerowe stosowane do zdalnego monitorowania liczników,
Oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek internetowych,
Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie komputerowe związane z edukacją dzieci,
Oprogramowanie komputerowe do pobrania z globalnych, komputerowych sieci informacyjnych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, Oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, Oprogramowanie komputerowe
do poszerzania zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych,
Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe krojów czcionek, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia krojów czcionek i zestawów czcionek drukarskich,
Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w systemach
wspomagających podejmowanie decyzji medycznych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Oprogramowanie komputerowe,
Oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Oprogramowanie komputerowe do e-handlu, Oprogramowanie
komputerowe do handlu elektronicznego, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do katalogów informacji, które można
pobrać ze światowej sieci komputerowej, Oprogramowanie komputerowe do skanowania obrazów i dokumentów, Oprogramowanie komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn internetowych,
Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami
danych, Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni
danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie
z gier komputerowych, Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do wyceny kosztów, Oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, Oprogramowanie
komputerowe zaprojektowane do oceny wymagań dotyczących zasobów, Oprogramowanie komputerowe do analizy odcisków palców lub
odcisków dłoni, Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania mo-

deli finansowych, Oprogramowanie komputerowe do kontroli obsługi
urządzeń audio i wideo, Oprogramowanie komputerowe do użytku
przy obróbce płytek półprzewodnikowych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające przenoszenie zdjęć na telefony komórkowe,
Oprogramowanie komputerowe do organizowania i przeglądania obrazów i zdjęć cyfrowych, Oprogramowanie komputerowe do konserwacji i obsługi systemów komputerowych, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania,
Oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, Oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie
do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów
ruchomych, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do symulacji,
Oprogramowanie sensoryczne, Oprogramowanie serwerów, Oprogramowanie serwerów w chmurze, Oprogramowanie społeczne, Oprogramowanie społecznościowe, Oprogramowanie spoolera wydruku,
Oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, Oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, Oprogramowanie symulacyjne
do użytku w komputerach cyfrowych, Oprogramowanie symulacyjne,
Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, Oprogramowanie symulacyjne [szkolenie], Oprogramowanie symulacyjne [rozrywka], Oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania treścią], Oprogramowanie systemów informacyjnych zarządzania [MIS], Oprogramowanie
systemowe, Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu
oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie szkoleniowe,
Oprogramowanie telefonii komputerowej, Oprogramowanie telekomunikacyjne, Oprogramowanie testowe, Oprogramowanie topologii
siatki, Oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, Oprogramowanie
typu wirtualny asystent, Oprogramowanie umożliwiające bezpieczne
przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, Oprogramowanie
użytkowe, Oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, Oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem internetu, Oprogramowanie użytkowe
do usług przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie użytkowe do telewizorów, Oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych,
Oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii, Oprogramowanie użytkowe do regulacji oświetlenia, Oprogramowanie
użytkowe do robotów, Oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, Oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli dokumentów, Oprogramowanie wspomagające, Oprogramowanie
wspomagające podejmowanie decyzji, Oprogramowanie zabezpieczające komputer, do pobrania, Oprogramowanie zabezpieczające,
Oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu, Oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi,
Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, Optyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, Pakiety biurowe [oprogramowanie], Pakiety oprogramowania, Pakiety oprogramowania komputerowego, Platformy do kontroli
korekty [oprogramowanie], Platformy edytowania zespołowego
w czasie rzeczywistym [RTCE] [oprogramowanie], Platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, Platformy oprogramowania
umożliwiające użytkownikom zbieranie pieniędzy, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Platformy
oprogramowania do zarządzania współpracą, Platformy oprogramowania komputerowego, Platformy oprogramowania do współpracy
[oprogramowanie], Platformy oprogramowania komputerowego dla
sieci społecznościowych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe
do zarządzania danymi, Pobieralne oprogramowanie komputerowe
do transmisji danych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe
do zarządzania informacjami, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji informacji, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do projektowania i modelowania trójwymiarowych produktów
do druku, Pobieralne oprogramowanie gier, Pobieralne oprogramowanie do uzyskiwania zdalnego dostępu do komputera i sterowania nim,
Programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Oprogramowanie do wyszukiwania informacji, Oprogramowanie do wyszukiwania informacji
handlowej, Oprogramowanie do wyszukiwania wydarzeń, Oprogramowanie do wyszukiwania usług, Oprogramowanie do sprzedaży
usług, Oprogramowanie do sprzedaży usług online, Oprogramowanie
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do sprzedaży biletów na wydarzenia, Oprogramowanie do sprzedaży
biletów na wydarzenia online, Oprogramowanie online do sprzedaży
biletów na wydarzenia, Oprogramowanie komputerowe do handlu
elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, Oprogramowanie służące do sprzedaży oraz dokonywania rezerwacji usług za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, Oprogramowanie internetowe służące do wyszukiwania wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych,
edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych, Oprogramowanie internetowe umożliwiające pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
handlowych poprzez udostępnianie witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w bilety na wydarzenia rozrywkowe, sportowe,
artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne,
umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe i dokonywać transakcji w tym zakresie, Oprogramowanie umożliwiające sprzedaż za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu
towarów i usług z następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa,
ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu
chemicznego, przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego, dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu
samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, Oprogramowanie
umożliwiające sprzedaż za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin: komputerów, mebli,
tekstyliów, odzieży, przemysłu spożywczego i napojów, przemysłu tytoniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych, elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wyposażenia kuchni i domu, artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla
zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, Oprogramowanie służące do wyszukiwania towarów i usług, Oprogramowanie internetowe umożliwiające pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych poprzez
udostępnianie witryny internetowej w światowej sieci komputerowe,
Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie
marketingowe do wyszukiwania dla osób trzecich, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Informacja o działalności
gospodarczej, Świadczenie usług zarządzania biznesowego w zakresie
przetwarzania danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
firm handlowych i firm usługowych, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Skomputeryzowane
usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej,
Skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, Skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, Skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami
danych, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień
online, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, Świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Nadzór nad
zarządzaniem działalnością gospodarczą, Skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń sportowych
[dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
obiektów sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością
gospodarczą [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą (Doradztwo
w zakresie-), Zarządzanie działalnością gospodarczą (Usługi doradcze
w-), Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Promowanie
wydarzeń specjalnych, Marketing imprez i wydarzeń, Organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie
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z rabatowych kart członkowskich, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Reklama towarów i usług
sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kredytowych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie towarów
i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, Promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, Promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług
sponsorów z zawodami sportowymi, Promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi, Promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Promowanie towarów i usług
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami
do wymiany, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów i usług
innych podmiotów za pośrednictwem programów kart rabatowych,
Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże
reklamowe, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
kuponów, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak
zwanych telezakupów i zakupów domowych, Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy towarów, Pokazy towarów do celów promocyjnych, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie
handlu elektronicznego, Świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie online przewodników
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, Świadczenie usług porównania cen
online, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób
trzecich do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu treści multimedialnych, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich],
Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych
ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie
świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi
[handel], Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Usługi aukcji i aukcji odwrotnych, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie
zamówień online, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Handel
(Zarządzanie w zakresie zamówień w-), Przygotowywanie reklam
na zamówienie dla osób trzecich, Skomputeryzowana kompilacja list
zamówień, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, Usługi składania
zamówień hurtowych, Usługi w zakresie składania zamówień [dla osób
trzecich], Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Zamó-
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wienia handlowe (Zarządzanie w zakresie-), Zarządzanie w zakresie
zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, Zarządzanie administracyjne
zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy
wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, Zarządzanie w działalności
handlowej, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu
firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, Usługi
w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie zakupu środków
przekazu [miejsca i czasu w mediach], Usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
Konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, Optymalizacja dla
wyszukiwarek internetowych, Badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, Planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla
przedsiębiorstw, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji
personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania danych, Wyszukiwanie
miejsc pracy, Udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Usługi handlu
hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów oraz usług, Usługi marketingowe w zakresie wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych,
muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji lub turystyki, Administrowanie dotyczące marketingu, Agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji
dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub
danych demograficznych], Analiza marketingowa nieruchomości, Analiza trendów marketingowych, Analiza w zakresie marketingu, Analizy
w zakresie marketingu, Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Badania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzinie strategii
marketingowych, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne
w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie demografii
do celów marketingowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie
marketingu produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
Dostarczanie informacji marketingowych, Informacja lub badania
w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing
bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing
internetowy, Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing ukierunkowany, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Ocena statystyczna danych marketingowych, Oceny szacunkowe
do celów marketingowych, Opracowanie koncepcji marketingowych,
Opracowywanie ankiet marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie strategii
i pomysłów marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Planowanie strategii
marketingowych, Pomoc w zakresie marketingu, Porady w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Porady w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Porady w zakresie marketingu, Produkcja nagrań

dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Prowadzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów
marketingowych, Reklama i marketing, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozwój planu marketingowego, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Świadczenie doradczych
usług marketingowych dla producentów, Udostępnianie raportów
marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Usługi agencji marketingowych, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu,
Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze w zakresie
marketingu afiliacyjnego, Usługi doradztwa w zakresie marketingu,
Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone
za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi marketingowe związane
z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi marketingu
bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem
sprzedaży], Usługi planowania w celu badań marketingowych, Usługi
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi
reklamowe i marketingowe online, Usługi rekrutacji personelu
do sprzedaży i marketingu, Usługi w zakresie marketingu produktów,
Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego,
Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, Zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, Obsługa rynków on-line w celu
umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, Pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny
internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby
trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać,
określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu
towarów i usług z następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa,
ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu
chemicznego, przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego, dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu
samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin: komputerów,
mebli, tekstyliów, odzieży, przemysłu spożywczego i napojów, przemysłu tytoniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych, elektrycznych
i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wyposażenia kuchni i domu, artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy
dla zwierząt i akcesoriów dla zwierzą, Obsługa targów on-line w celu
nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, 41 Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Organizacja
rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, Rezerwacja biletów na koncerty, Rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów
teatralnych, Świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi agencji rezerwujących bilety
na spektakle teatralne, Usługi agencji rezerwujących bilety kinowe,
Usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi agencji sprzedaży biletów online do celów rozrywkowych, Usługi biur
sprzedaży biletów teatralnych, Usługi informacyjne dotyczące biletów
na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, Usługi informacyjne
w zakresie biletów na widowiska, Usługi informacyjne w zakresie bile-
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tów na wydarzenia sportowe, Usługi kas biletowych, Usługi rezerwacji
biletów na spektakle, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów
do teatru, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na koncerty muzyczne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na spektakle teatralne, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji
i przedsprzedaży biletów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy,
Usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi
w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, Usługi w zakresie
rezerwacji biletów do teatru, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Biblioteczne usługi wyszukiwania fotografii, Usługi biblioteczne dotyczące dokumentów przechowywanych i wyszukiwanych za pomocą środków elektronicznych,
Usługi biblioteczne dotyczące danych przechowywanych i wyszukiwanych za pomocą środków elektronicznych, Usługi bibliotekarskie
w zakresie wyszukiwania online, Kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, Szkolenia w zakresie obsługi systemów
oprogramowania, Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia
w zakresie projektowania systemów oprogramowania, Usługi edukacyjne dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego,
Szkolenia w zakresie opracowywania systemów oprogramowania,
Usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego,
Usługi publikacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego,
Usługi szkoleniowe w dziedzinie oprogramowania komputerowego,
Usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie książek związanych z oprogramowaniem
komputerowym, Usługi szkoleniowe w dziedzinie opracowywania
oprogramowania komputerowego, Usługi sprzedaży biletów i rezerwacja miejsc na wydarzenia on-line, Usługi sprzedaży biletów i rezerwacja miejsc na wydarzenia, Usługi sprzedaży biletów i rezerwacja
miejsc na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne,
edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, Kursy szkoleniowe w zakresie
planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, Wykłady na temat umiejętności marketingowych, 42
Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych,
Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych,
Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, Tworzenie zapisanych elektronicznie
stron internetowych dla usług online i Internetu, Programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach online, Projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, Usługi
programowania komputerów w celu analizowania i raportowania handlowego, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Udostępnianie wyszukiwarek
internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Udostępnianie
wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej,
Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, Hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as
a Service], Instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi
[ACaaS, Access Control as a Service], Usługi doradcze w dziedzinie
opracowywania produktów i podnoszenia jakości oprogramowania,
Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie
do uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania bazami danych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
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oprogramowania online nie do pobrania do opracowywania stron internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do importowania danych i zarządzania
nimi, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania zapasami, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, Umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do tłumaczenia języków, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online,
nie do pobrania, do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania nie do pobrania pozwalającego na dzielenie się treściami multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
nie do pobrania pozwalającego dostawcom treści na śledzenie treści
multimedialnych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych i generowania raportów, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online, nie do pobrania, do wspomagania inwestycji,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie
tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych online nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania, służącego
do realizacji płatności elektronicznych, Umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania interaktywnego oprogramowania rozrywkowego nie do pobrania, Interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie online, Zapewnianie tymczasowego
dostępu do niepobieralnego oprogramowania online, Hosting obiektów online do prowadzenia dyskusji interaktywnych, Hosting platform
przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Obsługiwanie wyszukiwarek,
Usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, Aktualizacja
i projektowanie oprogramowania komputerowego, Badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, Dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania
komputerowego, Dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego,
Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do zarządzania bazami danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania
danych, Projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego, Projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do symulatorów pojazdów, Projektowanie i rozwój sprzętu
komputerowego i oprogramowania, Projektowanie komputerów
i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, Projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, Projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja,
opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania
komputerowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego
do sterowania terminalami samoobsługowymi, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania
komputerowego dla osób trzecich, Projektowanie oprogramowania
komputerowego na zamówienie, Projektowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, Usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokiego uczenia, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokich sieci neuronowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramo-
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wanie do uczenia maszynowego, Platformy do gier jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platformy do projektowania graficznego jako
oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu
biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania
i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie handlu elektronicznego, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego
oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, Oferowanie
tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji informacji, Oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi,
Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji danych, Usługi w zakresie identyfikacji
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu
elektronicznego, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie programów
do przetwarzania danych na zamówienie osób trzecich, Pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, Projektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie, Projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie do oprogramowania komputerowego, Projektowanie sprzętu
komputerowego na zamówienie, Usługi projektowania na zamówienie, Oferowanie tymczasowego korzystania z platformy do wyszukiwania, Oferowanie tymczasowego korzystania z platformy do wyszukiwania wydarzeń, Oferowanie tymczasowego korzystania z platformy
do wyszukiwania usług, Oferowanie tymczasowego korzystania z platformy do wyszukiwania i sprzedaży usług, Oferowanie tymczasowego
korzystania z platformy do wyszukiwania i sprzedaży biletów oraz rezerwacji miejsc na wydarzenia, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do wyszukiwania wydarzeń, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego
oprogramowania on-line do wyszukiwania, rezerwacji miejsc oraz kupowania biletów na wydarzenia, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do wyszukiwania, rezerwacji miejsc oraz kupowania biletów na wydarzenia on-line,
Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do wyszukiwania, sprzedawania oraz kupowania
usług, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania
sklepów online, w których prowadzona jest sprzedaż biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, Udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych,
rekreacyjnych lub kulturalnych oraz biletów na te wydarzenia w ramach serwisu internetowego, Udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie,
w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych
dostępnych przez Internet.

(111) 347038
(220) 2021 05 31
(210) 529562
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	HAŃDEREK MIECZYSŁAW, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TG TAXI OKEY
(510), (511) 39 Usługi taksówek, Usługi taksówkarskie, Transport podróżnych taksówką, Transport pasażerski, Usługi transportowe, Organizowanie transportu taksówkowego.
(111) 347039
(220) 2021 05 31
(210) 529609
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) JUNGLE BOOGIE STUDIO ZIELENI ANNA ZIELIŃSKA,
BARBARA JASTRZĘBSKA-CZAPLA SPÓŁKA JAWNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jungle Boogie
(510), (511) 21 Doniczki do roślin i kwiatów, Osłonki do roślin i kwiatów, Konewki, Spryskiwacze, 31 Rośliny, Kwiaty, 35 Usługi handlu
detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz inne sieci
komunikacji) związane z następującymi produktami: artykuły ogrodnicze, rośliny, kwiaty.

(111) 347040
(220) 2021 05 31
(210) 529611
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) JUNGLE BOOGIE STUDIO ZIELENI ANNA ZIELIŃSKA,
BARBARA JASTRZĘBSKA-CZAPLA SPÓŁKA JAWNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUNGLE BOOGIE
(540)

(591) czerwony
(531) 04.02.20, 04.05.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.01
(510), (511) 21 Doniczki do roślin i kwiatów, Osłonki do roślin i kwiatów, Konewki, Spryskiwacze, 31 Rośliny, Kwiaty, 35 Usługi handlu
detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz inne sieci
komunikacji) związane z następującymi produktami: artykuły ogrodnicze, rośliny, kwiaty.
(111) 347041
(220) 2021 05 31
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 12
(732) BURNESON DANE, Denver (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aksels
(540)

(210) 529612

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Czapki [nakrycia głowy], Skarpetki, Koszulki z krótkim
rękawem, Bluzy sportowe, Szorty, Body niemowlęce, Czapki dziane.
(111) 347042
(220) 2021 05 31
(210) 529634
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JędrnyOwoc.pl
(540)

(591) różowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.02, 05.07.13, 17.05.19, 17.05.25,
26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 35 Usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, Organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie
wystaw handlowych, Badania i analizy rynkowe, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Usługi
marketingowe, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
41 Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizacja seminariów, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Organizacja
sympozjów dotyczących szkoleń, Organizacja szkoleń, Organizacja
warsztatów i seminariów, Organizacja webinariów, 42 Usługi na-
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ukowe i technologiczne, Pobieranie próbek gleby do analizy, Usługi
analizy gleby, Usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, Usługi
w zakresie testowania gleby, Usługi badawcze w zakresie rolnictwa,
Usługi badawcze w rolnictwie, Usługi badawczo-rozwojowe związane z nawozami, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa
nawozów naturalnych stosowanych w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie,
Usługi laboratoryjne dla badań rolniczych, 44 Doradztwo rolnicze,
Usługi rolnicze, Usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, Uprawa roślin,
Doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, Doradztwo w zakresie ogrodnictwa, Doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, Doradztwo w zakresie rolnictwa, Konsultacje w zakresie
rolnictwa, Rozpylanie środków ochrony roślin do celów rolniczych,
Rozpylanie rolniczych środków chemicznych, Rozsiewanie nawozów,
Udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, Udzielanie informacji online na temat usług związanych
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Udzielanie informacji
związanych ze stosowaniem nawozów, Udzielanie informacji związanych z rozsiewaniem nawozów, Usługi doradcze dotyczące rolnictwa, Usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, Usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych,
Usługi doradcze w zakresie rolnictwa, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w ogrodnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w rolnictwie, Usługi
informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w leśnictwie,
Usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych
w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów
w ogrodnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów
w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania substancji
chemicznych w leśnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania
substancji chemicznych w ogrodnictwie.

(111) 347043
(220) 2021 05 31
(210) 529651
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO-HANDLOWE
SIEDMIORÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Siedmioróg
(510), (511) 16 Książki, Książki dla dzieci, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki edukacyjne, Książki z opowiadaniami, Książki z obrazkami,
Książki z rozkładanymi obrazkami, Książki do rysowania, Książki religijne, Książki fantasy, Encyklopedie, Słowniki, Komiksy, Podręczniki,
Zeszyty ćwiczeń.
(111) 347044
(220) 2021 05 31
(210) 529652
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Detrans ASg
(510), (511) 7 Sprzęgła jako części maszyn, Sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, Sprzęgła do maszyn przemysłowych, Sprzęgła maszynowe, Sprzęgła sztywne do maszyn, Sprzęgła wkładkowe do maszyn,
Sprzęgła kabłąkowe do maszyn, Sprzęgła przeponowe do maszyn,
Sprzęgła podatne do maszyn, Sprzęgła kołnierzowe do maszyn,
Sprzęgła zębate do maszyn, Sprzęgła zębate przybębnowe, Sprzęgła
i przekładnie do maszyn, inne niż do pojazdów lądowych, Elementy
sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych
oraz części do nich, Sprzęgła z bębnem hamulcowym do maszyn,
Sprzęgła bez bębna hamulcowego do maszyn.
(111) 347045
(220) 2021 05 31
(210) 529654
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Detrans DCu
(510), (511) 7 Chwytaki [maszyny], Chwytaki [części do maszyn],
Chwytaki wieloskorupowe, Chwytaki do przeładunku materiałów
sypkich, Chwytaki do przeładunków masowych, Chwytaki linowe,
Chwytaki silnikowe.
(111) 347046
(220) 2021 05 31
(210) 529656
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Detrans ASz
(510), (511) 7 Sprzęgła jako części maszyn, Sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, Sprzęgła do maszyn przemysłowych, Sprzęgła maszynowe, Sprzęgła sztywne do maszyn, Sprzęgła wkładkowe do maszyn,
Sprzęgła kabłąkowe do maszyn, Sprzęgła przeponowe do maszyn,
Sprzęgła podatne do maszyn, Sprzęgła kołnierzowe do maszyn,
Sprzęgła zębate do maszyn, Sprzęgła zębate przybębnowe, Sprzęgła
i przekładnie do maszyn, inne niż do pojazdów lądowych, Elementy
sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych
oraz części do nich, Sprzęgła z bębnem hamulcowym do maszyn,
Sprzęgła bez bębna hamulcowego do maszyn.
(111) 347047
(220) 2021 06 01
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) CZAPIK MARTA, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M LEGALNA MARTA
(540)

(210) 529666

(591) biały, czarny, zielony
(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, 41 Usługi szkoleniowe
w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego.
(111) 347048
(220) 2021 06 01
(210) 529679
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) OVIKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVI
(540)

(591) biały, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.16
(510), (511) 41 Szkolenia personelu, 42 Usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, 44 Usługi w zakresie badań lekarskich,
Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Kliniki
medyczne, Usługi klinik medycznych, Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne, Badania medyczne, Usługi medyczne, Pomoc
medyczna, Prowadzenie placówek medycznych, Usługi w zakresie
analiz medycznych, Usługi zapładniania metodą in vitro, Doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], Usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, Usługi leczenia w zakresie płodności człowieka.
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(111) 347049
(220) 2021 06 01
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732)	ELEMENT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AT LESS
(540)
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(210) 529729

(510), (511) 35 Pozyskiwanie i przetwarzanie danych oraz informacji
związanych z branżą finansową, 36 Świadczenie usług dla osób trzecich w sprawach finansowych, doradztwa w sprawach finansowych,
operacje finansowe, usługi finansowe, usługi związane ze świadczeniami emerytalnymi.

(111) 347052
(220) 2021 06 01
(210) 529734
(151) 2021 10 18
(441) 2021 06 28
(732) C.M.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie.
(111) 347050
(220) 2021 06 01
(210) 529732
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) IFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
(591) niebieski, jasnoniebieski, czerwony, czarny, żółty, biały
(531) 04.03.03, 29.01.15
(510), (511) 36 Świadczenie usług dla osób trzecich: doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, kredyty ratalne, operacje finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia
zdrowotne, ubezpieczenie od wypadków, umowy kredytowe, usługi
finansowe, usługi powiernicze, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane ze świadczeniami emerytalnymi.

(591) brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, szary, żółty,
ciemnożółty, biały, czarny
(531) 03.07.05, 03.07.24, 29.01.15
(510), (511) 35 Rachunkowość, księgowość i audyt, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, planowanie podatkowe [rachunkowość], skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, spełnianie
funkcji działu kadr dla osób trzecich, sporządzanie sprawozdań finansowych.
(111) 347051
(220) 2021 06 01
(210) 529733
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 28
(732) FPC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, różowy, biały,
czarny, niebieski, czerwony, ciemnoróżowy
(531) 03.01.08, 03.01.10, 03.01.28, 09.01.10, 29.01.15

(111) 347053
(220) 2021 06 02
(210) 529790
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) KM HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Lu&Bru
(510), (511) 24 Adamaszek, Aksamit, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem
odzieży, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa i pościelowa,
Bielizna wzorzysta, Bieżniki stołowe niepapierowe, Brokaty, Bukram
[płótno klejone], Całuny, Ceraty [obrusy], Chorągiewki z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, Dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, Drogiet [tkaniny], Dymka, Dzianina, Dżersej [materiał], Elastyczne
materiały tkane, Filc, Flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, Flanela [tkanina], Gaza [tkanina], Jedwab [tkanina], Kaliko [perkal], Kapy na łóżka, Koce dla zwierząt domowych, Koce piknikowe, Kołdry, Kotary na drzwi [zasłony], Krepa [tkanina], Krepon,
Marabut [materiał], Materiał lepki przyklejany na gorąco, Materiał
o wzorze trellis, Materiały do tapicerki, Materiały nieprzepuszczające
gazów na balony lotnicze, Materiały tekstylne do filtrowania, Materiały tekstylne nietkane, Metki tekstylne, Moleskin [tkanina], Moskitiery,
Muślin, Narzuty na łóżka, Narzuty na łóżka [lambrekiny], Obciągi offsetowe z materiałów tekstylnych, Obicia ścienne z materiałów tekstylnych, Osłony do łóżek dziecięcych [pościel], Papierowe narzuty
na łóżka, Pledy podróżne, Płótna do haftu, Płótno do przewijania niemowląt, Podkładki na stół z materiałów tekstylnych, Podkładki pod
szklanki z materiałów tekstylnych, Podszewki [tkaniny], Podszewki
z tkanin do kapeluszy, w belach, Pokrowce i narzuty na meble, Pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, Pokrycia na meble z tkanin, Pokrycie na materace, Poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], Prześcieradła na łóżka, Ratyna [tkanina], Ręczniki, Rękawice kąpielowe,
Rzadkie płótno, Serwetki tekstylne, Serwety na stół niepapierowe,
Sukno bilardowe, Szenila, Szewiot [tkanina], Sztandary z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Ściereczki do usuwania makijażu, Ścierki do osuszania szkła [ręczniki], Śpiworki dla niemowląt, Śpiworki z kapturem dla niemowląt, Śpiwory, Tafta [tkanina], Tekstylne
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maty na stół, Tekstylne ręczniki do twarzy, Tiul, Tkanina do obuwia,
Tkanina klejąca, inna niż do celów papierniczych, Tkanina konopna,
Tkaniny, Tkaniny bawełniane, Tkaniny imitujące skóry zwierzęce,
Tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, Tkaniny lniane, Tkaniny na bieliznę osobistą, Tkaniny na sita, Tkaniny pokryte motywem
rysunkowym do haftowania, Tkaniny wełniane, Tkaniny z ostnicy
esparto, Tkaniny z ramii, Tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, Tkaniny ze sztucznego jedwabiu, Tworzywa sztuczne
[substytuty tkanin], Uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych,
Wkładki do śpiwora, Włosianka [materiał na worki], Worki biwakowe
będące osłonami do śpiworów, Wsypa [bielizna pościelowa], Wsypy
[pokrowce na materace], Wyściółki z materiału do obuwia, Zasłony,
Zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, Zefir [tkanina],
Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Etykiety z materiału tekstylnego, Wyroby tekstylne do wieszania na ścianach,
Artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, Bielizna
do celów domowych, Bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Tekstylne artykuły kąpielowe, Pościel, 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych bielizny stołowej i pościelowej, pokrowców i narzut na meble,
wyrobów tekstylnych i substytutów wyrobów tekstylnych, etykiet
z materiału tekstylnego, wyrobów tekstylnych do wieszania na ścianach, artykułów tekstylnych do użytku w gospodarstwie domowym, bielizny do celów domowych, bielizny stołowej i kuchennych
artykułów tekstylnych, tekstylnych artykułów kąpielowych, pościeli,
adamaszku, aksamitu, bielizny kąpielowej z wyjątkiem odzieży, bielizny pościelowej i koców, bielizny wzorzystej, bieżników stołowych
niepapierowych, brokatów, bukramu [płótno klejone], całunów, cerat
[obrusy], chorągiewek z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chusteczek do nosa z materiałów tekstylnych, dopasowanych
pokrowców na deski toaletowe z tkaniny, drogietu [tkaniny], dymki,
dzianiny, dżerseju [materiał], elastycznych materiałów tkanych, filcu,
flag z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flaneli [tkanina], gazy [tkanina], jedwabiu [tkanina], kaliko [perkal], kap na łóżka,
koców dla zwierząt domowych, koców piknikowych, kołder, kotar
na drzwi [zasłony], krepy [tkanina], kreponu, marabuta [materiał],
materiału lepkiego przyklejanego na gorąco, materiału o wzorze
trellis, materiałów do tapicerki, materiałów nieprzepuszczających
gazów na balony lotnicze, materiałów tekstylnych do filtrowania,
materiałów tekstylnych nietkanych, metek tekstylnych, moleskinu
[tkanina], moskitier, muślinu, narzut na łóżka, narzut na łóżka [lambrekiny], Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet
oraz sklepów detalicznych i hurtowych obciągów offsetowych z materiałów tekstylnych, obić ściennych z materiałów tekstylnych, osłon
do łóżek dziecięcych [pościel], papierowych narzut na łóżka, pledów
podróżnych, płócien do haftu, płótna do przewijania niemowląt,
podkładek na stół z materiałów tekstylnych, podkładek pod szklanki
z materiałów tekstylnych, podszewek [tkaniny], podszewek z tkanin
do kapeluszy w belach, pokrowców i narzut na meble, pokryć mebli z tworzyw sztucznych, pokryć na meble z tkanin, pokryć na materace, poszewek na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradeł
na łóżka, ratyny [tkanina], ręczników, rękawic kąpielowych, rzadkich
płócien, serwetek tekstylnych, serwet na stół niepapierowych, sukna
bilardowego, szenilu, szewiotu [tkanina], sztandarów z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, ściereczek do usuwania makijażu, ścierek do osuszania szkła [ręczniki], śpiworków dla niemowląt,
śpiworków z kapturem dla niemowląt, śpiworów, tafty [tkanina], tekstylnych mat na stół, tekstylnych ręczników do twarzy, tiulów, tkanin
do obuwia, tkanin klejących innych niż do celów papierniczych, tkanin konopnych, tkanin, tkanin bawełnianych, tkanin imitujących skóry zwierzęce, tkanin jedwabnych do szablonów drukarskich, tkanin
lnianych, tkanin na bieliznę osobistą, tkanin na sita, tkanin pokrytych
motywem rysunkowym do haftowania, tkanin wełnianych, tkanin
z ostnicy esparto, tkanin z ramii, tkanin z włókna szklanego do celów
włókienniczych, tkanin ze sztucznego jedwabiu, tworzyw sztucznych [substytuty tkanin], uchwytów do zasłon z materiałów tekstylnych, wkładek do śpiwora, włosianek [materiał na worki], worków
biwakowych będących osłonami do śpiworów, wsyp [bielizna pościelowa], wsyp [pokrowce na materace], wyściółek z materiału do obuwia, zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłon z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, zefiru
[tkanina], odzieży, nakryć głowy, okryć wierzchnich, obuwia, mebli,
Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketin-
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gowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych,
Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.

(111) 347054
(220) 2021 06 02
(210) 529791
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 12
(732) POL-FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Prostki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Sotelli
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Makarony, Produkty na bazie mąki, Płatki zbożowe,
Muesli, Batony zbożowe, Batoniki muesli, Chipsy zbożowe, Chrupki
zbożowe.
(111) 347055
(220) 2021 06 02
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) MOLON LABE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLON LABE
(540)

(210) 529792

(591) czarny, biały, złoty
(531) 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 13 Amunicja, Amunicja do broni palnej, Amunicja
do strzelb, Amunicja średniego kalibru, Broń, Broń do wystrzeliwania
pocisków, Broń palna, Broń palna sportowa, Broń ręczna [broń palna],
Broń sportowa, Broń i amunicja, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Zajęcia sportowe i kulturalne.
(111) 347056
(220) 2021 06 04
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) CEMPA MARIUSZ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EMC
(540)

(210) 529807

(531) 27.05.08, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.23, 26.04.01, 26.04.02,
26.04.07, 26.04.18, 26.04.22
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(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z aparaturą, urządzeniami i kablami do zastosowania w elektryce, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z aparaturą, urządzeniami i kablami do zastosowania w elektryce, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z oświetleniem, 37 Usługi elektryków.

(111) 347057
(220) 2021 06 04
(210) 529809
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) XANN MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XANN
(510), (511) 9 Oprogramowanie do prowadzenia sklepu online, 35
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie
Business Intelligence [analityki biznesowej], Usługi w zakresie pozycjonowania marki, 42 Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych.
(111) 347058
(220) 2021 06 04
(210) 529812
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) TISSU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TISSU ARCHITECTURE
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.14,
27.05.15, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.10, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 42 Projektowanie budowlane, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz.
(111) 347059
(220) 2021 06 04
(210) 529815
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #sPRINTem lfp
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24,
02.01.01, 02.01.23, 24.17.25, 24.01.05, 24.01.15, 24.01.16, 24.01.18,
24.01.20, 03.07.17
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 347060
(220) 2021 06 04
(210) 529859
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PIK
PŁUCIENNIK I KOŁACZ SPÓŁKA JAWNA, Wawrzyszów (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) PIERROT

(540)

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.13.25,
19.07.01, 25.01.15, 25.01.17
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne, Woda źródlana,
Woda, Woda sodowa, Woda stołowa, Woda gazowana, Bezalkoholowe
napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne,
Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje owocowe niealkoholowe, Owocowe
nektary, bezalkoholowe, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne [napoje], Napoje izotoniczne, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu.
(111) 347061
(220) 2021 06 07
(210) 529914
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wysogotowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ZA MIASTEM WIELKOPOLSKIE
(540)

(531) 06.19.17, 07.01.14, 07.01.24, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 25.01.15,
27.05.01, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie.
(111) 347062
(220) 2021 06 08
(210) 529943
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732)	GRAFF KAMIL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FizjoGraff
(510), (511) 44 Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Fizjoterapia.
(111) 347063
(220) 2021 06 08
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732)	YESINDEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YESIndeed!

(210) 529957
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(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.01.18, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Informacje na temat metod
sprzedaży, Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej,
Sporządzanie raportów ekonomicznych, Usługi ekspertów do spraw
efektywności działalności gospodarczej, Zarządzanie relacjami
z klientami, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Analizy funkcjonowania firm, Zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, Zarządzanie planami świadczeń socjalnych dla
pracowników, Administrowanie konkursami w celach reklamowych,
Usługi w zakresie rozliczeń, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kuponów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Organizowanie i zarządzanie programami
motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, Administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, Zarządzanie programami lojalności
klientów i programami motywacyjnymi, Przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, Administrowanie działalnością handlową w zakresie programów akcji pracowniczych, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich.
(111) 347064
(220) 2021 06 08
(210) 529965
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732) MOKRZYCKI ANDRZEJ TORII EUROPE LTD., Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CICADA MILAN
(540)

(531) 03.13.12, 03.13.24, 27.05.05
(510), (511) 14 Akcesoria do zegarków, Artykuły zegarmistrzowskie,
Bransolety do zegarków, Budziki, Budziki elektroniczne, Budziki elektryczne, Chronografy, Chronografy do użytku jako zegarki, Chronografy do użytku jako czasomierze, Chronografy [zegarki], Cyferblaty
do zegarków, Czasomierze [zegarki], Części do zegarków, Części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, Części mechanizmów
zegarowych, Etui na zegarki [prezentacja], Klamerki do zegarków,
Koronki do zegarków, Łańcuszki do zegarków, Mechanizmy do zegarków sterowane elektronicznie, Mechanizmy do zegarów, Metalowe
paski do zegarków, Ozdobne etui na zegarki, Paski do zegarków, Paski do zegarków na rękę, Paski do zegarków nieskórzane, Paski do zegarków wykonane z metalu, skóry lub plastiku, Paski do zegarków
wykonane z materiałów syntetycznych, Paski z tworzyw sztucznych
do zegarków, Platynowe zegarki, Pudełka na zegarki, Rozciągliwe
bransoletki metalowe do zegarków, Skórzane paski do zegarków,
Sprężyny do zegarków, Stopery, Srebrne zegarki, Tarcze do artykułów
zegarmistrzowskich, Tarcze do zegarków, Tarcze [zegarmistrzostwo],
Wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), Wisiorki do łańcuszków
do zegarków, Wskazówki do zegarów, Zegarki, Zegarki automatyczne, Zegarki chronometryczne, Zegarki damskie, Zegarki cyfrowe z timerem automatycznym, Zegarki do nurkowania, Zegarki do użytku
w sporcie, Zegarki do użytku zewnętrznego, Zegarki eleganckie, Zegarki elektroniczne, Zegarki kwarcowe, Zegarki mechaniczne z au-
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tomatycznym nakręcaniem, Zegarki na rękę, Zegarki na rękę z urządzeniami GPS, Zegarki na łańcuszku, Zegarki posiadające funkcję gry,
Zegarki pozłacane, Zegarki sportowe, Zegarki z budzikiem, Zegarki
z funkcją komunikacji na odległość, Zegarki z funkcją komunikacji
bezprzewodowej, Zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi
powlekane, Zegarki na rękę z krokomierzem, Zegarki (Szkiełka do-),
Zegarki z metali szlachetnych, Zegarki zasilane energią słoneczną,
Zegarki zawierające funkcję pamięci, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne,
Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki.

(111) 347065
(220) 2021 06 08
(210) 529968
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) PAWŁOWSKA AGNIESZKA MIKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT KISZONEK
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 19.01.01, 19.01.06,
19.01.07, 05.09.12, 05.09.23, 25.01.19
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Cebula konserwowana, Cebulki marynowane, Czosnek [konserwowany], Fasolka konserwowa, Kapusta kwaszona, Kapusta, przetworzona, Kiszone warzywa [kimchi], Kimchi
z pokrojonej w kostkę rzodkwi [kkakdugi], Konserwowane papryczki
chilli, Konserwowane warzywa, Korniszony, Krojone warzywa, Kukurydza słodka [konserwowana], Marynowana ostra papryka, Marynowana rzodkiewka, Mieszanki warzywne, Ogórki korniszone, Pikle,
Pokrojone warzywa, Pomidory konserwowane, Pomidory konserwowe, Pomidory, przetworzone, Przetworzone buraki, Przetworzone cebule, Przetworzone jabłka, Warzywa fermentowane, Warzywa
kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa marynowane, Warzywa przetworzone,
Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Warzywa
w słoikach.
(111) 347066
(220) 2021 06 08
(210) 529969
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) Chanel SARL, Genewa (CH)
(540) (znak słowny)
(540) CHANEL LIPSCANNER
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA],
Pokrowce na smartfony, Pokrowce do tabletów, Magnesy dekoracyjne, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Dzwonki
do pobierania do telefonów komórkowych, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Kodowane karty lojalnościowe, Kodowane karty-klucze, Kodowane karty magnetyczne, Podkładki pod myszy komputerowe, Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne),
Pokrowce na laptopy, Pamięci zewnętrzne USB.
(111) 347067
(220) 2021 06 08
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) KRAWCZYK WOJCIECH, Skoczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAMWAJ CAFE

(210) 529971

36

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 4/2022

(540)

(531) 18.01.11, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 Kawiarnia, Serwowanie żywności i napojów dla gości.
(111) 347068
(220) 2021 06 09
(210) 530002
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) ZIELONA PRZYSTAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONA PRZYSTAŃ
(540)

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 35 Produkcja filmów reklamowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem sportowym, 41 Edukacja, rozrywka i sport.
(111) 347069
(220) 2021 06 10
(210) 530045
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ASITALIP
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Produkty
dietetyczne dla osób chorych, Suplementy diety, Leki dla ludzi, Leki
wzmacniające, Leki ziołowe, Leki weterynaryjne, Pieczywo dla diabetyków, Substytuty cukru dla diabetyków, Żywność dla diabetyków.
(111) 347070
(220) 2021 06 10
(210) 530046
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) PILICHOWSKI SAMUEL COLBERG COFFEE, Pławęcino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colberg coffee

(540)

(591) niebieski, biały
(531) 01.15.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 Herbata, Herbata rooibos, Herbata czarna, Biała herbata, Herbata zielona, Kawa, Kawa słodowa, Koncentraty kawy, Kawa
aromatyzowana, Kawa nienaturalna, Ziarna kawy, Kawa niepalona,
Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Czekoladowa kawa, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, Napoje kawowe, Mieszanki kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziarna kawy, Gotowe
napoje kawowe, Napoje na bazie kawy, Napoje sporządzane z kawy,
Kawa w formie mielonej, Mieszanki kawy i słodu, Kawa w formie parzonej, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Ziarna kawy powlekane
cukrem, Mieszanki kawy i cykorii, Napoje kawowe z mlekiem, Kawa
w postaci całych ziaren, Napoje mrożone na bazie kawy, Substytut
kawy na bazie cykorii, Mieszanki kawy słodowej i kakao, Napoje składające się głównie z kawy, Napoje na bazie kawy zawierające mleko,
Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Cykoria do stosowania jako
substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Napoje
na bazie kawy zawierające lody (affogato), Mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty do sporządzania napojów
[na bazie kawy], Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy,
Aromaty kawowe, Esencje kawowe, Mieszanki kawy słodowej i kawy,
Ekstrakty kawy słodowej, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Ekstrakty z kawy, Torebki z kawą,
Kapsułki z kawą, Cykoria [substytut kawy], Mieszanki wyciągów
z kawy słodowej i kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty
kawy, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Substytuty kawy i herbaty, Nadzienia
na bazie kawy, Substytuty kawy na bazie warzyw, Napoje na bazie
substytutów kawy, Filtry w postaci toreb papierowych wypełnione
kawą, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty do sporządzania
napojów czekoladowych o smaku kawy mokka, Ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, 40 Mielenie kawy, Palenie i przetwarzanie kawy, 43 Usługi kawiarni, Usługi
barów kawowych, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów].
(111) 347071
(220) 2021 06 10
(210) 530047
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) PILICHOWSKI SAMUEL COLBERG COFFEE, Pławęcino (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ColbergCoffee
(510), (511) 30 Herbata, Herbata rooibos, Herbata czarna, Biała herbata, Herbata zielona, Kawa, Kawa słodowa, Koncentraty kawy, Kawa
aromatyzowana, Kawa nienaturalna, Ziarna kawy, Kawa niepalona,
Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Czekoladowa kawa, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, Napoje kawowe, Mieszanki kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziarna kawy, Gotowe
napoje kawowe, Napoje na bazie kawy, Napoje sporządzane z kawy,
Kawa w formie mielonej, Mieszanki kawy i słodu, Kawa w formie parzonej, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Ziarna kawy powlekane
cukrem, Mieszanki kawy i cykorii, Napoje kawowe z mlekiem, Kawa
w postaci całych ziaren, Napoje mrożone na bazie kawy, Substytut
kawy na bazie cykorii, Mieszanki kawy słodowej i kakao, Napoje składające się głównie z kawy, Napoje na bazie kawy zawierające mleko,
Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Cykoria do stosowania jako
substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Napoje
na bazie kawy zawierające lody (affogato), Mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty do sporządzania napojów
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[na bazie kawy], Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy,
Aromaty kawowe, Esencje kawowe, Mieszanki kawy słodowej i kawy,
Ekstrakty kawy słodowej, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Ekstrakty z kawy, Torebki z kawą,
Kapsułki z kawą, Cykoria [substytut kawy], Mieszanki wyciągów
z kawy słodowej i kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty
kawy, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Substytuty kawy i herbaty, Nadzienia
na bazie kawy, Substytuty kawy na bazie warzyw, Napoje na bazie
substytutów kawy, Filtry w postaci toreb papierowych wypełnione
kawą, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty do sporządzania
napojów czekoladowych o smaku kawy mokka, Ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, 40 Mielenie kawy, Palenie i przetwarzanie kawy, 43 Usługi kawiarni, Usługi
barów kawowych, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów].

(111) 347072
(220) 2021 06 10
(210) 530063
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) WIECZORKOWSKA-RAJCZAK AGATA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RASTRANA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe wkręty do drewna, Metalowe wkręty dociskowe, Metalowe wkręty z oczkiem, Gwoździe, Gwoździe bez główki
do szyb, Gwoździe bez główki [kołki ustalające] metalowe, Gwoździe
do wieszania obrazów, Gwoździe kwadratowe wykrawane, Gwoździe
metalowe, Gwoździe mocujące metalowe, Gwoździe z szeroką główką
metalowe, Gwoździe z szeroką główką [ćwieki], Metalowe gwoździe
druciaki, Metalowe gwoździe murarskie, Metalowe gwoździe tapicerskie, Gwoździe, hufnale do podków, Metalowe, krótkie śruby do śrub
blokujących, Metalowe osłony na śruby, Metalowe śruby kotwowe,
Metalowe śruby kotwowe do łączenia elementów mostu, Metalowe
śruby mocowane jednostronnie, Metalowe śruby mocujące, Metalowe
śruby oczkowe, Metalowe śruby oczkowe z końcówką w kształcie kulki,
Metalowe śruby w kształcie litery U, Metalowe śruby z łbem sześciokątnym, Samogwintujące śruby metalowe, Śruby do łączenia przewodów,
metalowe, Śruby metalowe, Śruby metalowe do wkręcania w lód, Śruby metalowe [elementy łączące], Śruby skrzydełkowe [elementy łączące] metalowe, Materiały budowlane (metalowe), Metalowe, modułowe
elementy budowlane, Metalowe, modułowe, przenośne elementy budowlane, Metalowe, strukturalne elementy budowlane, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Modułowe konstrukcje
metalowe, Okucia stosowane w budownictwie, metalowe, 7 Sprężarki
powietrza, Maszyny na sprężone powietrze, Maszyny wykorzystujące
sprężone powietrze, Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny,
Narzędzia ręczne z napędem pneumatycznym, Narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, Narzędzia ręczne obsługiwane mechanicznie,
Narzędzia ręczne o napędzie mechanicznym, Elektryczne narzędzia
ręczne, Ręczne narzędzia bezprzewodowe z napędem elektrycznym,
16 Zszywki [artykuły papiernicze], Zszywki biurowe, 20 Elementy mocujące do mebli, niemetalowe, Niemetalowe elementy łączące do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, 24 Materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz], Materiały
o strukturze plastra miodu [tkaniny], Ognioodporne tkaniny obiciowe,
Okienne tkaniny dekoracyjne, Tkaniny bawełniane, Tkaniny bawełniane, inne niż izolacyjne, Tkaniny będące materiałami w belach, Tkaniny
[bele], Tkaniny cięte do robót krawieckich, Tkaniny dekoracyjne, obicia
z materiałów tekstylnych, Tkaniny do dekoracji wnętrz, Tkaniny do pokrywania foteli, Tkaniny do produkcji mebli ogrodowych, Tkaniny
do produkcji mebli, Tkaniny do produkcji zasłon, Tkaniny do tapicerki,
Tkaniny do wyposażenia wnętrz, Tkaniny drukowane, Tkaniny dziane, Tkaniny imitujące skóry zwierzęce, Tkaniny jedwabne do mebli,
Tkaniny mieszane na bazie konopi, Tkaniny mieszane na bazie wełny,
Tkaniny mieszane na bazie jedwabiu, Tkaniny mieszane z wełny i ba-
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wełny, Tkaniny mieszane z włókien chemicznych, Tkaniny na elementy
wystroju wnętrz w belach, Tkaniny na elementy wyposażenia wnętrz
w belach, Tkaniny na obicia i wyposażenia, Tkaniny na zasłony, Tkaniny napinające do obić, Tkaniny nylonowe, Tkaniny ognioodporne,
Tkaniny poliestrowe, Tkaniny powlekane, Tkaniny przemysłowe, Tkaniny sztruksowe, Tkaniny tekstylne do celów produkcyjnych, Tkaniny
tekstylne do użytku w produkcji mebli, Tkaniny tekstylne do użytku
w produkcji łóżek, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji zasłon,
Tkaniny tekstylne w belach do użytku w produkcji, Tkaniny tekstylne
w belach do użytku w dekoracyjnych obiciach, Tkaniny tekstylne w belach do produkcji mebli tapicerowanych, Tkaniny w rolkach, Tkaniny
z włókien do produkcji zewnętrznych okryć na meble, Tkaniny zasłonowe, 40 Cieplna obróbka metali, Galwanizacja, Cynkowanie, Obróbka części metalowych w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu
cynkowania ogniowego i procesów powlekania proszkowego, Powlekanie galwaniczne, Powlekanie metalu, Powlekanie metalu [niemalarskie], Powlekanie proszkowe, Powlekanie ogniowe.

(111) 347073
(220) 2021 06 10
(210) 530068
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) KOŁACZ-LEWANDOWSKA PAULINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Frubek
(510), (511) 29 Pokrojone owoce, Pokrojone warzywa, Jogurty, 35
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: pokrojone owoce, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie: pokrojone owoce, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie: pokrojone warzywa, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: pokrojone warzywa, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: jogurty, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: jogurty.
(111) 347074
(220) 2021 06 10
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) CICHOWSKI ŁUKASZ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pralnia Cichowscy
(540)

(210) 530069

(591) żółty, niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 01.15.15, 01.15.14, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 37 Pranie, Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów,
skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Prasowanie
tkanin, Prasowanie tekstyliów, Prasowanie materiałów, Prasowanie
odzieży, Czyszczenie dywanów i chodników, Usługi dezynfekcji, Maglowanie tkanin, 43 Wynajem bielizny pościelowej.
(111) 347075
(220) 2021 06 10
(210) 530070
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	STOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW JAGIELLOŃCZYCY,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAGIELLOŃCZYCY
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 23.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, Zarządzanie działalnością
handlową, 36 Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Organizacja zbiórek charytatywnych, Usługi doradcze finansowo-eko-
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nomiczne, Administrowanie nieruchomościami, 37 Budowa stoisk
na targach handlowych i wystawach, Sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, Instalowanie konstrukcji tymczasowych
na targi handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe, Instalacja konstrukcji tymczasowych na wystawy
handlowe, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat
biznesu i handlu, Usługi edukacyjne dotyczące handlu, Organizowanie konferencji dotyczących handlu, 43 Dostarczanie obiektów
i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie].

(540)

(111) 347076
(220) 2021 06 10
(210) 530071
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) Pax Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd.,
Shenzhen (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAX
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 26.01.03, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń do uzdatniania powietrza, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń do uzdatniania powietrza,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie maszyn i urządzeń do przetwarzania i przygotowywania
żywności i napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maszyn
i urządzeń do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środków dezynfekcyjnych
i antyseptycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nasion,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie nasion, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie roślin, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie roślin.

(531) 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 9 Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Kasy rejestrujące,
Terminale POS, Elektroniczne etykietki na towarach, Chipy elektroniczne, Ekrany wideo, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje
do pobrania na smartfony, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Czytniki
kodów kreskowych, Terminale klawiaturowe, Pady do podpisu elektronicznego, Aparatura do komunikacji sieciowej, Programy komputerowe nagrane, Sprzęt do przetwarzania danych, Ładowarki do baterii, Kable USB, Baterie, Urządzenia rozpoznające twarz, Telefony
komórkowe, Smartfony, Chipy [układy scalone], Terminale do płatności elektronicznych, Oprogramowanie do płatności elektronicznych,
Urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych, Terminale
do elektronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowymi, Terminale do kart kredytowych, Czytniki kart elektronicznych,
Oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie
transakcji kartami kredytowymi, Terminale telefoniczne, Programy
komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych,
Alarmy dźwiękowe, 42 Badania technologiczne, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Wzornictwo
przemysłowe, Projektowanie opakowań, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego,
Rozwój oprogramowania sterowników i systemów operacyjnych,
Instalacja oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Usługi szyfrowania danych, Opracowywanie platform
komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie operacyjne jako usługa [SaaS].

(111) 347079
(220) 2021 06 10
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VR ROVICKY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Parasole i parasolki,
Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Laski do chodzenia, Parasolki i parasole (duże), Skóra i imitacja skóry, 25 Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(111) 347080
(220) 2021 06 11
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732)	SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(111) 347077
(220) 2021 06 10
(210) 530072
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	SKOCZYLAS HANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kwiatoterapia Hanna Skoczylas
(510), (511) 31 Kwiaty, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów.
(111) 347078
(220) 2021 06 10
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) JANASIAK MAŁGORZATA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWOSTAN

(210) 530084

(210) 530081
(591) zielony, biały, jasnobrązowy
(531) 25.01.15, 26.01.02, 29.01.13

(210) 530143

Nr 4/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 29 Drób, Drób gotowany, Kurczak, Kurczak gotowany,
Kurczak mrożony, Kurczak smażony, Głęboko mrożony kurczak, Pieczony kurczak, Świeży kurczak.

(111) 347081
(220) 2021 06 12
(210) 530159
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) ŻOŁĄDŹ JACEK JACK MOTORS, Łęg Tarnowski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JACK MOTORS
(510), (511) 7 Cylindry silników do pojazdów, Tłoki do silników pojazdów lądowych, Wały korbowe, Cewki zapłonowe [części silników
spalinowych wewnętrznego spalania], Gaźniki do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Filtry paliwa do silników pojazdów,
Filtry powietrza do silników motocyklowych, Głowice cylindrów
do silników, Iskrowniki zapłonowe do silników, Korbowody do maszyn, motorów i silników, Obudowy do silników [części pojazdów],
Tłoki [części silników spalinowych wewnętrznego spalania], Tuleje
cylindrowe, Tłumiki jako części składowe układów wydechowych pojazdów, Uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
Zapłony elektroniczne do pojazdów, 12 Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Amortyzatory do pojazdów, Podnóżki motocyklowe,
Kierownice do motocykli, Opony do motocykli, Stojaki na motocykle,
Ramy do motocykli, Wahacze do motocykli, Łańcuchy do motocykli,
Silniki do motocykli, Koła do motocykli, Piasty do kół w pojazdach
(motocykle), Pokrowce na siodełka motocyklowe, Dętki do opon motocykli, Tarcze hamulcowe do motocykli, Obręcze kół do motocykli,
Łańcuchy napędowe do motocykli, Dźwignie zmiany biegów [części
do motocykli], Części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, Nóżki motocyklowe, Błotniki do motocykli, Pedały do motocykli, Przewody sprzęgła [części motocykli], Wirniki hamulca [części motocykli],
Linki hamulcowe [części motocykli], Pedały hamulca [części motocykli], Części konstrukcyjne do motocykli, Pompy powietrza do motocykli, Zaciski hamulca tarczowego [części motocykli], Koła zębate
do napędów motocyklowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących
towarów: cylindry silników do pojazdów, tłoki do silników pojazdów
lądowych, wały korbowe, cewki zapłonowe [części silników spalinowych wewnętrznego spalania], gaźniki do silników spalinowych
wewnętrznego spalania, filtry paliwa do silników pojazdów, filtry powietrza do silników motocyklowych, głowice cylindrów do silników,
iskrowniki zapłonowe do silników, korbowody do maszyn, motorów
i silników, obudowy do silników [części pojazdów], tłoki [części silników spalinowych wewnętrznego spalania], tuleje cylindrowe, wały
korbowe, korbowody do maszyn, motorów i silników, tłumiki jako
części składowe układów wydechowych pojazdów, uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego spalania, zapłony elektroniczne
do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, amortyzatory do pojazdów, podnóżki motocyklowe, kierownice do motocykli, opony do motocykli, stojaki na motocykle, ramy do motocykli,
wahacze do motocykli, łańcuchy do motocykli, silniki do motocykli,
koła do motocykli, piasty do kół w pojazdach (motocykle), pokrowce
na siodełka motocyklowe, dętki do opon motocykli, tarcze hamulcowe do motocykli, obręcze kół do motocykli, łańcuchy napędowe
do motocykli, dźwignie zmiany biegów [części do motocykli], części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, nóżki motocyklowe,
błotniki do motocykli, pedały do motocykli, łańcuchy do motocykli,
wahacze do motocykli, przewody sprzęgła [części motocykli], wirniki
hamulca [części motocykli], linki hamulcowe [części motocykli], tarcze hamulcowe do motocykli, łańcuchy napędowe do motocykli, pedały hamulca [części motocykli], części konstrukcyjne do motocykli,
pompy powietrza do motocykli, zaciski hamulca tarczowego [części
motocykli], koła zębate do napędów motocyklowych.
(111) 347082
(220) 2021 06 15
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) PRZYBYŁ RAFAŁ, Śmieszkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ABN

(210) 530248
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(540)

(591) granatowy, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z olejami do silników samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z olejami do silników samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami i materiałami oświetleniowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami
i materiałami oświetleniowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z substancjami, materiałami i preparatami chemicznymi oraz surowcami naturalnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z substancjami, materiałami i preparatami chemicznymi oraz surowcami
naturalnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do czyszczenia i odświeżania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do czyszczenia i odświeżania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z papierosami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z papierosami, Usługi handlu detalicznego związane z napojami
alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z żywnością,
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, 37 Usługi tankowania paliwa do pojazdów.
(111) 347083
(220) 2021 06 15
(210) 530276
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) MIROWSKI ADRIAN, Kwidzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOLIWER
(510), (511) 8 Sztućce, Sztućce dla dzieci, Sztućce do użytku przez niemowlęta, Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], Sztućce z tworzyw
ulegających biodegradacji, Widelce (sztućce).
(111) 347084
(220) 2021 06 15
(210) 530277
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) PIÓRKOWSKA ANNA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) recepty24
(540)

(591) granatowy, błękitny, zielony, biały
(531) 26.01.02, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi informacji medycznej, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi telemedyczne, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich
na odległość [tele-reporting], Usługi medyczne, Usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia.
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(111) 347085
(220) 2021 06 15
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) PRZYBYŁ JUSTYNA, Lubasz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Saffron FASHION
(540)

(210) 530282

umieszczona jest na tuszce pionowo-przy szyjce oraz udach
etykieta jest wąska, natomiast na korpusie tuszki rozszerza się
tworząc opływowy kształt.
(510), (511) 29 Drób, Drób gotowany, Kurczak, Kurczak gotowany,
Kurczak mrożony, Głęboko mrożony kurczak, Kurczak smażony, Pieczony kurczak, Świeży kurczak.
(111) 347087
(220) 2021 06 15
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 12
(732)	EXIM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) proMUM
(540)

(591) fioletowy, żółty, biały
(531) 05.05.02, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torebkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torebkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z portmonetkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z portmonetkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, torbami podróżnymi, torbami, portfelami i innymi
artykułami służącymi do przenoszenia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z walizkami, torbami podróżnymi, torbami, portfelami
i innymi artykułami służącymi do przenoszenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą skórzaną, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą skórzaną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą ze skóry, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą
ze skóry, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z butami skórzanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z butami skórzanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą z imitacji skóry, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą z imitacji skóry, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torebkami wykonanymi z imitacji
skóry, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torebkami wykonanymi z imitacji skóry, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami
podróżnymi wykonanymi z imitacji skóry, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z torbami podróżnymi wykonanymi z imitacji skóry, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami z imitacji skóry, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z torbami z imitacji skóry.
(111) 347086
(220) 2021 06 11
(151) 2021 10 28
(441) 2021 06 28
(732)	SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew (PL)
(552) (znak pozycyjny)
(540)
(540)

(210) 530144

(531) 25.01.19, 26.13.25
(571) opis znaku: Znak pozycyjny w postaci etykiety o charakterystycznym kształcie. Etykieta jest umieszczona na tuszce.
Góra etykiety ma otwór i jest zaczepiona o nóżki tuszki. Etykieta

(210) 530245

(591) niebieski, różowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Odżywcze suplementy diety, Tabletki witaminowe, Żelki
witaminowe.
(111) 347088
(220) 2021 06 15
(210) 530295
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, fioletowy
(531) 03.07.15, 03.07.24, 29.01.15
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Artykuły do korektorowania i ścierania, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, Bloki papierowe, Papier rysunkowy, Papier do celów rękodzielniczych, Cyrkle,
Ekierki, Krzywiki, Kreślarskie szablony, Kątowniki [linijki] do kreślenia,
Linijki, Kreda, Artykuły biurowe, Kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, Pudełka z farbami do użytku szkolnego,
28 Plastelina do zabawy, Ciastolina.
(111) 347089
(220) 2021 06 16
(210) 530330
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MLEKPOL SER MIERZWIONY GOUDA
(510), (511) 29 Produkty serowarskie, Biały ser, Biały ser z chudego
mleka [quark], Dipy serowe, Fondue serowe, Miękkie dojrzałe sery,
Mieszanki serowe, Paluszki serowe, Paluszki z mozzarelli, Przekąski
na bazie sera, Przetworzony ser, Ser cheddar, Ser francuski Cancoillotte, Ser miękki, Ser o niskiej zawartości tłuszczu, Ser mieszany, Ser
pleśniowy, Ser owczy, Ser śmietankowy, Ser twardy, Ser w proszku,
Ser wędzony, Ser z mleka koziego, Ser z przyprawami, Ser z ziołami,
Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Sery topione, Sery
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z truflami, Starty ser, Substytuty serów, Świeży biały ser, 35 Usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży
z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji
sera i produktów mlecznych, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, reklama, reklamy prasowe, radiowe,
telewizyjne.

(111) 347090
(220) 2021 06 16
(210) 530331
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MLEKPOL SER MIERZWIONY ZŁOTY MAZUR
(510), (511) 29 Produkty serowarskie, Biały ser z chudego mleka [quark], Dipy serowe, Miękkie dojrzałe sery, Biały ser, Mieszanki serowe,
Fondue serowe, Paluszki serowe, Paluszki z mozzarelli, Przekąski
na bazie sera, Przetwory twarożkowe, Ser cheddar, Przetworzony ser,
Ser francuski Cancoillotte, Ser mieszany, Ser miękki, Ser o niskiej zawartości tłuszczu, Ser owczy, Ser pleśniowy, Ser twardy, Ser śmietankowy, Ser typu twarogowego, Ser w postaci dipów, Ser wędzony, Ser
z mleka koziego, Ser z przyprawami, Ser z ziołami, Sery świeże niedojrzewające, Sery dojrzewające, Sery topione, Sery z truflami, Starty
ser, Substytuty serów, Świeży biały ser, Serek mascarpone, 35 Usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży
z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji
sera i produktów mlecznych, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, reklama, reklamy prasowe, radiowe,
telewizyjne.
(111) 347091
(220) 2021 06 17
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) KOWAL MONIKA, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAD CAT
(540)

(210) 530390

(531) 03.01.06, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, Odzież
dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt
[torby], Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka dla zwierząt, 20 Tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, Tabliczki
identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające,
niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt domowych, Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt
domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt
domowych, Meble dla zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla
zwierząt domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych,
Nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, Domki do zabawy
dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt
domowych, Niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, 31 Karma
dla zwierząt domowych, Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma dla
królików, Karma dla ptaków, Karma dla ryb, Karma dla koni, Nasiona
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roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Mleko do stosowania jako
karma dla zwierząt, Glony jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako
pasza dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Mielone produkty spożywcze
dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt,
Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla zwierząt, Podściółka
dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej z związku z karmą dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie
gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z poduszkami dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kagańcami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, zabawkami
i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami
dla psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami węchowymi
będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jadalnymi smakołykami dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami witaminowymi dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nosidełkami dla
zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nosidełkami
dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z witaminami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z matami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami do pielęgnacji
zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środka-
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mi do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt.
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(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, Odzież
dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt
[torby], Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka dla zwierząt, 20 Tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, Tabliczki
identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające,
niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt domowych, Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt
domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt
domowych, Meble dla zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla
zwierząt domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych,
Nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, Domki do zabawy
dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt
domowych, Niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, 31 Karma
dla zwierząt domowych, Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma dla
królików, Karma dla ptaków, Karma dla ryb, Karma dla koni, Nasiona
roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Mleko do stosowania jako
karma dla zwierząt, Glony jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako
pasza dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych,
Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Mielone produkty spożywcze
dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt,
Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla zwierząt, Podściółka
dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Piasek
aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej z związku z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku z karmą dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie
gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budami, kojcami

i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z poduszkami dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kagańcami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, zabawkami
i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami
dla psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami węchowymi
będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nosidełkami dla
zwierząt [torby], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z witaminami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z matami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami do pielęgnacji
zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BED DOG
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, Odzież dla
zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt [torby], Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka dla zwierząt, 20 Tabliczki
identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt
domowych, Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych, Meble
dla zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych,
Przenośne posłania dla zwierząt domowych, Nadmuchiwane posłania
dla zwierząt domowych, Domki do zabawy dla zwierząt domowych,
Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, Niemetalowe
skrzynie do transportu zwierząt, 31 Karma dla zwierząt domowych,
Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla ptaków, Karma dla ryb, Karma dla koni, Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Glony
jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla zwierząt, Napoje
dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka dla zwierząt,
Otręby [pokarm dla zwierząt], Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla
zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek
dla kota i dla małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku z karmą dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kagańcami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, zabawkami
i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży

43

detalicznej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami
dla psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami węchowymi
będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzebieniami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szamponami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z matami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi
pochłaniającymi podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę
i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami pod miskę dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z meblami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt.

(111) 347094
(220) 2021 06 17
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) KOWAL MONIKA, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAD DOG
(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12

(210) 530396
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(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, Odzież dla
zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt [torby], Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka dla zwierząt, 20 Tabliczki
identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt
domowych, Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych, Meble
dla zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych,
Przenośne posłania dla zwierząt domowych, Nadmuchiwane posłania
dla zwierząt domowych, Domki do zabawy dla zwierząt domowych,
Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, Niemetalowe
skrzynie do transportu zwierząt, 31 Karma dla zwierząt domowych,
Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla ptaków, Karma dla ryb, Karma dla koni, Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Glony
jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla zwierząt, Napoje
dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka dla zwierząt,
Otręby [pokarm dla zwierząt], Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla
zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek
dla kota i dla małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku z karmą dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kagańcami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, zabawkami
i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami
dla psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami węchowymi
będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzebieniami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szamponami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-

licznej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z matami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi
pochłaniającymi podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę
i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami pod miskę dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z meblami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt.

(111) 347095
(220) 2021 06 17
(210) 530397
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	LEHMANN + PARTNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RoadMan
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie
komputerowe do zarządzania utrzymaniem i administrowaniem
drogami i infrastrukturą drogową, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne do zarządzania utrzymaniem i administrowaniem drogami i infrastrukturą drogową, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, Komputerowe mapy cyfrowe, Pobieralne mapy elektroniczne, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne
do namierzania celu i kartograficzne, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania,
do zarządzania utrzymaniem i administrowaniem drogami i infrastrukturą drogową, Platforma jako usługa [PaaS].
(111) 347096
(220) 2021 06 17
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) KOWAL MONIKA, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOG EAT DOG
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12

(210) 530398
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(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby, Odzież
dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt
[torby], Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka dla zwierząt, 20 Tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, Tabliczki
identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające,
niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt domowych, Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt
domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt
domowych, Meble dla zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla
zwierząt domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych,
Nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, Domki do zabawy
dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt
domowych, Niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, 31 Karma
dla zwierząt domowych, Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma
dla królików, Karma dla ptaków, Karma dla ryb, Karma dla koni, Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Glony jako pasza dla zwierząt, Proszek
z alg jako pasza dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt],
Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt
domowych, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych,
Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla
zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota i dla
małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z budami, kojcami i legowiskami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klatkami dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lekarstwami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami dla
psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pluszowymi zabawkami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z szamponami dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jadalnymi
smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
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witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi
i zwierząt.
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(151) 2021 10 19
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(732)	LEHMANN + PARTNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LP-Portal
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie
komputerowe do zarządzania utrzymaniem i administrowaniem
drogami i infrastrukturą drogową, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne do zarządzania utrzymaniem i administrowaniem drogami i infrastrukturą drogową, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, Komputerowe mapy cyfrowe, Pobieralne mapy elektroniczne, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne
do namierzania celu i kartograficzne, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania,
do zarządzania utrzymaniem i administrowaniem drogami i infrastrukturą drogową, Platforma jako usługa [PaaS].
(111) 347098
(220) 2021 06 18
(210) 530439
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) ZIMNOCH MACIEJ, Tykocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GLOCALVET
(510), (511) 35 Marketing internetowy, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 Usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, 44 Usługi informacji weterynaryjnej świadczone
za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, Usługi informacyjne
dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, Usługi
weterynaryjne, Weterynaryjne usługi doradcze, Specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, Udzielanie informacji
dotyczących usług weterynaryjnych.
(111) 347099
(220) 2021 06 18
(210) 530463
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
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(540) (znak słowny)
(540)	HELLENA
(510), (511) 30 Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], 32 Bezalkoholowe napoje gazowane, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Napoje w proszku, Oranżada w proszku [napoje bezalkoholowe], Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Preparaty rozpuszczalne
do sporządzania napojów, Esencje do produkcji napojów, Esencje
do wytwarzania napojów bezalkoholowych [nie w postaci olejków
eterycznych].
(111) 347100
(220) 2021 06 18
(210) 530468
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) WYMAZAŁA MIŁOSZ, Osięciny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORMUS
(510), (511) 1 Nawozy mineralne, Preparaty mineralne do użytku jako
dodatki odżywcze dla roślin, Preparaty mineralne do użytku w produkcji, Produkty mineralne do użytku w hodowli roślin, Sól morska
do konserwowania, inna niż do żywności, Sole magnezu, Sole [nawozy], 5 Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych,
Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi,
Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Mineralne suplementy
odżywcze, Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych,
Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Preparaty witaminowe i mineralne, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, Zdrowotne
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy
diety w płynie, Suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Sole do celów medycznych, Sole magnezu
do użytku farmaceutycznego, 31 Sole mineralne dla bydła.
(111) 347101
(220) 2021 06 18
(210) 530487
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) FOLIAREX FOROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOLIAREX FOROOF
(510), (511) 6 Rury spustowe metalowe, Rynny metalowe, Złączki
rur spustowych metalowe, Złączki rynien metalowe, Obróbki dachu
metalowe, Kalenice metalowe, Wiatrownice metalowe, Pasy nadrynnowe metalowe, Pasy podrynnowe metalowe, Rynny koszowe metalowe, Metalowe systemy rynnowe i elementy do nich, Haki rynnowe
metalowe, Wyloty rynnowe metalowe, Zaślepki rynnowe metalowe,
19 Rury spustowe niemetalowe, Rynny niemetalowe, Obróbki dachu niemetalowe, Kalenice niemetalowe, Wiatrownice niemetalowe,
Pasy nadrynnowe niemetalowe, Pasy podrynnowe niemetalowe,
Rynny koszowe niemetalowe, Niemetalowe systemy rynnowe i elementy do nich, Haki rynnowe niemetalowe, Wyloty rynnowe niemetalowe, Zaślepki rynnowe niemetalowe, 37 Usługi dekarskie, budowa i konserwacja rynien i rur spustowych.
(111) 347102
(220) 2021 06 18
(210) 530493
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) POPEK PRZEMYSŁAW INTEMERATA, Skawina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dental live
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi
dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: gazy do użytku dentystycznego, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały
do powielania modeli zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kleje do użytku
stomatologicznego i dentystycznego, Usługi handlu hurtowego

związane z następującymi produktami: materiały syntetyczne
do użytku stomatologicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stomatologiczne
środki profilaktyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: specjalne fotele do użytku
stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne ze złota, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: alginat
ortodontyczny do wycisków dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne
do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: wosk
dentystyczny do przygotowywania wycisków dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny lecznicze do płukania ust, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy
ceramiczne na korony zębowe, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: cementy dentystyczne do wypełnień,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
amalgamaty dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiał do naprawiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: materiały do sztucznych zębów, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ceramiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne cementy żywiczne,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
materiały do profilaktyki jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
do plombowania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
lecznicze przeciwpróchnicze płyny do ust, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatyczny, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
porcelana na protezy dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: antyseptyczny płyn
do płukania ust, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: metale ukształtowane do stomatologii, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: paski
do przyklejania protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy
metali do celów odbudowy zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: płyny o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
rękawice do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: materiały do profilaktyki jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wosk
dentystyczny, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: materiały wyściełające do celów dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do sztucznych zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
rękawice do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: alginat ortodontyczny
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do wycisków dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: żywica dentystyczna do tymczasowych mostków, koron i licówek, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakier dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: instrumenty do użytku w protetyce
stomatologicznej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: metale ukształtowane do stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: bandaże do jamy
ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
środki uszczelniające do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały do wypełnień, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakier
dentystyczny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dłuta stomatologiczne, inne niż
do użytku osobistego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: cementy dentystyczne do wypełnień,
Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały na płytę protezy, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: gips do celów
dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dentystyczne materiały do powielania
modeli zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: materiały do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały na płytę
protezy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: płyny o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
dentystyczne mieszaniny odbudowujące, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: stopy ceramiczne na korony
zębowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: porcelana na protezy dentystyczne, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
podkłady z metali do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne
materiały porcelanowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały porcelanowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: materiały wyściełające do celów dentystycznych, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
materiał na mostki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: lecznicze przeciwpróchnicze
płyny do ust, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowujące, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące do wykrywania płytki nazębnej, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
preparaty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki
uszczelniające do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: kauczuk do celów
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały wiążące i podkłady do celów sto-
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matologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: gips dentystyczny, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: żywice
dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: środki żrące do leczenia powierzchni zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy
metali szlachetnych do implantów dentystycznych, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: materiały dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatyczny, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
czyściki o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gips
do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: specjalne fotele do użytku
stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: surowce dentystyczne, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: instrumenty
do użytku w protetyce stomatologicznej, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: lecznicze żele do higieny
jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: paski
do przyklejania protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne
do wyrobu protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: środki uszczelniające
do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: środki znieczulające do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: stopy dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty ułatwiające ząbkowanie, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: urządzenia do czyszczenia zębów strumieniem proszku do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: preparaty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ceramiczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: stopy metali do celów odbudowy zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
kleje do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiał na koronki dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: paski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
płyny do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały dentystyczne do plombowania
zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: bandaże do jamy ustnej,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: żywica dentystyczna do tymczasowych mostków, koron i licówek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: materiały do plombowania zębów, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakiery
przewodzące do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: środki znieczulające
do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: środki do czyszczenia jamy ustnej,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
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materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: płyny do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
alginaty ortodontyczne do wykonywania wycisków zębów, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały dentystyczne do plombowania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: środki żrące do leczenia powierzchni
zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny lecznicze do płukania ust, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: preparaty
ułatwiające ząbkowanie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do profilaktyki jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: płyny do płukania ust, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: alginat
ortodontyczny do wycisków dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy ceramiczne
na korony zębowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: alginat ortodontyczny
do wycisków dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do higieny
jamy ustnej [lecznicze], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzustne, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wosk
do modelowania do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzustne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: podkłady z metali do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiał do naprawiania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
materiały dentystyczne do plombowania zębów, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki żrące do leczenia powierzchni zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lak szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: metale ukształtowane do stomatologii, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: stopy
metali do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: gips dentystyczny,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: surowce dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne ze złota,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatyczny, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
dentystyczne cementy żywiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do wytrawiania zębów,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-

licznej związane z następującymi produktami: spraye do jamy ustnej
do użytku medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały do wytrawiania zębów,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: metale ukształtowane do stomatologii, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: żywica
dentystyczna do tymczasowych mostków, koron i licówek, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
dentystyczne materiały wiążące, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały
do powielania modeli zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały do uszczelniania szczelin
do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały utrwalające do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały utrwalające do celów dentystycznych, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały
do wytrawiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały na płytę protezy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lecznicze pasty do zębów,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: materiały do profilaktyki jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne
do wypełniania do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: specjalne fotele do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: płyny o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy metali do celów odbudowy zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: lecznicze
środki do czyszczenia zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do osadzania
do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: rękawice do użytku stomatologicznego,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: materiały do osadzania
do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: surowce dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: gazy
do użytku dentystycznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ceramiczne,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do celów
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: kleje do celów dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
materiały na płytę protezy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: porcelana na protezy dentystyczne,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: płyny lecznicze do płukania
ust, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze pasty do zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kleje do celów denty-
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stycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: paski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały utrwalające do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące do wykrywania
płytki nazębnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dentystyczne materiały wiążące, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały do powielania modeli zębów, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kleje
do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały do protez dentystycznych,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lakier dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: cementy dentystyczne do wypełnień, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wosk do modelowania do celów stomatologicznych, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: preparaty
do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: żywice syntetyczne
do stosowania w stomatologii, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: kauczuk do celów dentystycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały
do wypełnień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dentystyczne materiały do tworzenia
modeli zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: gips dentystyczny, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały do plombowania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiał na mostki dentystyczne, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne cementy żywiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
do sztucznych zębów, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: preparaty dentystyczne
do ujawniania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: lecznicze pasty do zębów,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
dentystyczne materiały ścierne, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: wosk dentystyczny, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ścierne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały do plombowania zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
stopy dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: cementy dentystyczne do wypełnień, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: płyny lecznicze
do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowujące,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: materiały wyściełające do celów dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy metali
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do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: alginaty ortodontyczne do wykonywania wycisków zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podkłady z metali do celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: kauczuk do celów dentystycznych,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: antyseptyczny płyn do płukania ust, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały porcelanowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gazy do użytku dentystycznego,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
mastyksy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: wiertła stomatologiczne,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: czyściki o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały wiążące, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze przeciwpróchnicze płyny do ust, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: stomatologiczne środki profilaktyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ceramiczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiał
na mostki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały syntetyczne do użytku
stomatologicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: antyseptyczny płyn do płukania ust, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lak szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: lak szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne ze złota, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzustne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: urządzenia do czyszczenia zębów strumieniem proszku
do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne
cementy żywiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gazy do użytku dentystycznego,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: środki żrące do leczenia powierzchni zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: specjalne fotele do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych
do implantów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do wytrawiania zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: kompozyty dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: kompozyty dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały wiążące
i podkłady do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: lecznicze przeciwpróchnicze
płyny do ust, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: odczynniki koloryzujące do wykrywania płytki nazębnej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: stopy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiały do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: żywice dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia
do czyszczenia zębów strumieniem proszku do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: gips do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: płyny
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do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego do wypełnień, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do wypełnień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki uszczelniające do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: stopy dentystyczne, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: stomatologiczne
środki profilaktyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: środki znieczulające do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy metali
szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiał do naprawiania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stomatologiczne środki profilaktyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystycznego,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: materiały dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatyczny, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: surowce dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kompozyty dentystyczne,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
żywice dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: alginaty ortodontyczne do wykonywania wycisków zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: środki do czyszczenia jamy ustnej,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowujące, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
lakier dentystyczny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: alginaty ortodontyczne
do wykonywania wycisków zębów, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały
ścierne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gips dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: stopy metali
do celów odbudowy zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty ułatwiające
ząbkowanie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: stopy metali do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dłuta stomatologiczne, inne niż
do użytku osobistego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do osadzania do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiał do naprawiania zębów, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne
materiały wiążące, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ścierne,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze pasty
do zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne ze złota, Usługi

sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: wosk do modelowania do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wosk do modelowania do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: materiały do wypełnień, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: preparaty ułatwiające ząbkowanie, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: lakiery przewodzące do celów stomatologicznych,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
podkłady z metali do celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: materiały utrwalające do celów dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: żywica
dentystyczna do tymczasowych mostków, koron i licówek, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
materiał na koronki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące
do wykrywania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: rękawice do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kauczuk do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kompozyty dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: stopy metali do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
stopy metali szlachetnych do implantów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: kleje do protez
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały dentystyczne do plombowania zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiał
na mostki dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lak szczelinowy
do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: stopy ceramiczne
na korony zębowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzustne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały do osadzania do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiał na koronki dentystyczne, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kleje
do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do im-
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plantów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: gips do celów dentystycznych, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: antyseptyczny płyn do płukania ust,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały wyściełające do celów dentystycznych,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały porcelanowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia do czyszczenia zębów strumieniem
proszku do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakiery przewodzące do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty dentystyczne
do ujawniania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: porcelana na protezy dentystyczne,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: żywice dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wypełniania
do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lakiery przewodzące do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: środki znieczulające do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiał na koronki dentystyczne, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: materiały do sztucznych zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu
ścierającym do użytku dentystycznego.

(111) 347103
(220) 2021 06 22
(210) 530611
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) ORŁOWSKI MICHAŁ, Świeradów-Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻA-FU
(510), (511) 25 Krawaty, Fulary [ozdobne krawaty], Szale, Chusty
[odzież], Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Żaboty, Maski, Pasy.
(111) 347104
(220) 2021 04 29
(210) 528268
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA, Otomin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FA Engineered nutrition MY WYZNACZAMY STANDARDY,
INNI NAS NAŚLADUJĄ.
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.05, 27.05.11
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy żywnościowe,
Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety zawierające glukozę,
Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające
kofeinę, Suplementy diety zawierające taurynę, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki odżywcze, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Witaminy
i preparaty witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Napoje witaminizowane,
Napoje z dodatkami dietetycznymi, Mieszanki do picia w proszku
z dodatkami odżywczymi, Proszki jako zamienniki posiłków, Suple-
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menty diety w płynie, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Suplementy mineralne do żywności.

(111) 347105
(220) 2021 04 30
(210) 528309
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) IDEA MONEY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FaktorOne
(510), (511) 16 Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Aktówki [artykuły biurowe], Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Artykuły biurowe, Biuletyny
informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Broszury, Broszury
drukowane, Formularze [blankiety, druki], Kalendarze, Kalendarze
drukowane, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze na biurko, Kalendarze ścienne, Kalendarze wskazujące dzień tygodnia, Podkładki
na biurko z kalendarzem, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Materiały piśmienne, Naklejki na samochody, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki, Notatniki [notesy], Artykuły papiernicze
do pisania, Papier do pisania [listowy], Ulotki, Ulotki drukowane, 35
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Produkcja materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim,
Dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, Rozlepianie
plakatów reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Reklama,
Reklama banerowa, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama
korespondencyjna, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy radiowe,
Telemarketing, Marketing ukierunkowany, Publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 36
Analizy finansowe, Faktoring, Ściąganie długów, Transakcje finansowe, Usługi finansowania, 38 Poczta elektroniczna, Przesyłanie
informacji przez sieci komputerowe, Przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji drogą online,
Komunikacja przez telefony komórkowe, Elektroniczne przesyłanie
wiadomości, 41 Usługi wydawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Publikacje multimedialne, Publikacja
broszur, Publikacja czasopism, Publikowania broszur, Publikowanie
czasopism, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur.
(111) 347106
(220) 2021 04 30
(210) 528313
(151) 2021 09 24
(441) 2021 06 07
(732) DPS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) cnssolutions
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
(111) 347107
(220) 2021 04 30
(210) 528315
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 07
(732) DPS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) dps software
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania,
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
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(111) 347108
(220) 2021 04 30
(210) 528334
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 07
(732) KOWALEWSKA MAGDALENA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MONDESTATE
(510), (511) 36 Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości, Usługi
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości komercyjnych, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Usługi doradcze związane z obrotem nieruchomościami, w tym sprzedażą, najmem, dzierżawą, użyczeniem nieruchomości, Usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości, Doradztwo ekonomiczno-finansowe dotyczące rynku nieruchomości,
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych dotyczących nieruchomości, Usługi pośrednictwa w zakresie usług bankowych dotyczących
nieruchomości, Doradztwo w zakresie wyboru usług bankowych,
finansowych lub ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości,
Wycena nieruchomości, Pośrednictwo w zakresie wyceny nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(111) 347109
(220) 2021 04 30
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 07
(732) KOWALEWSKA MAGDALENA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONDESTATE
(540)

(210) 528335

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości, usługi
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości komercyjnych, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Usługi doradcze związane z obrotem nieruchomościami, w tym sprzedażą, najmem, dzierżawą, użyczeniem nieruchomości, Usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości, Doradztwo ekonomiczno-finansowe dotyczące rynku nieruchomości,
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych dotyczących nieruchomości, Usługi pośrednictwa w zakresie usług bankowych dotyczących
nieruchomości, Doradztwo w zakresie wyboru usług bankowych,
finansowych lub ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości,
Wycena nieruchomości, Pośrednictwo w zakresie wyceny nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(111) 347110
(220) 2021 04 30
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 07
(732) KOWALEWSKA MAGDALENA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONDESTATE
(540)

Wycena nieruchomości, Pośrednictwo w zakresie wyceny nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 347111
(220) 2021 04 30
(210) 528340
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 07
(732) VITA PARK WIERZCHNICKI ZAGÓRSKI SPÓŁKA JAWNA, Mińsk
Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VILLA DEVELOPMENT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości,
wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
42 Usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie
budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo budowlane i w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie
urbanistyczne, Pomiary terenu.
(111) 347112
(220) 2021 04 30
(210) 528342
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 07
(732) VITA PARK WIERZCHNICKI ZAGÓRSKI SPÓŁKA JAWNA, Mińsk
Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VD Villa Development
(540)

(210) 528337

(591) pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości, Usługi
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości komercyjnych, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Usługi doradcze związane z obrotem nieruchomościami, w tym sprzedażą, najmem, dzierżawą, użyczeniem nieruchomości, Usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości, Doradztwo ekonomiczno-finansowe dotyczące rynku nieruchomości,
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych dotyczących nieruchomości, Usługi pośrednictwa w zakresie usług bankowych dotyczących
nieruchomości, Doradztwo w zakresie wyboru usług bankowych,
finansowych lub ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości,

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 36 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości,
wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
42 Usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, Projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie
budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo budowlane i w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie
urbanistyczne, Pomiary terenu.
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(111) 347113
(220) 2021 05 01
(210) 528346
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 07
(732) IWANOWSKA-POLKOWSKA MARTA MANUFAKTURA
ROZWOJU, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pamiętaj, żeby się dziś nażyć!
(540)

(591) różowy, żółty, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy dekoracyjne na lodówki, Magnesy, Magnesy na lodówkę, Magnesy na lodówki, Naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, Książki elektroniczne
do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, 14 Breloczki do kluczy,
Breloczki do kluczy [ozdoby], Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria],
Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego,
Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie
[biżuteria], 16 Książki, Komiksy [książki], Książki edukacyjne, Książki
z grafiką, Książki z plakatami, Książki z opowiadaniami, Bloczki do notowania, Bloczki do zapisywania, Drukowane materiały szkoleniowe,
Drukowane materiały piśmienne, Naklejki, Naklejki [kalkomanie],
Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Naklejki na samochody, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Zakładki do stron,
Zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, Zakładki do książek,
Zakładki, Zakładki do książek z metali szlachetnych, Zakładki i klipsy do znakowania stron, Zakładki indeksujące, Zakładki indeksujące
do dokumentów, Skórzane zakładki do książek, Zakładki papierowe
do książek, Zakładki samoprzylepne, Papierowe torby na prezenty,
Worki i torby papierowe, 18 Płócienne torby na zakupy, Tekstylne
torby na zakupy, Torby, Torby do pracy, Torby na książki, Torby na zakupy wielokrotnego użytku, Torby pamiątkowe, Torby na zakupy, 21
Kubki gliniane, Koszyki na butelki, pokryte metalem szlachetnym,
Kubki plastikowe, Kubki termiczne, Kubki podróżne, Kubki wykonane z tworzyw sztucznych, Kubki wykonane z ceramiki, Kubki wykonane z cienkiej porcelany kostnej, Kubki z podwójną ścianką, Kubki
z uchem, nie z metali szlachetnych, Kubki z uchem, z metali szlachetnych, 25 Koszulki do jogi, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, 41 Usługi trenerskie,
Konferencje (organizowanie i prowadzenie-), Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych,
Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji,
Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie
konferencji, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Organizowanie konferencji
związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie spotkań
i konferencji, Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Przekazywanie know-how
[szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia,
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Szkolenia biznesowe,
Szkolenia dla dorosłych, Skomputeryzowane szkolenia, Skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup
wsparcia dla rodziców, Szkolenia personelu, Szkolenia w dziedzinie
biznesu, Szkolenia w zakresie filozofii, Szkolenia w zakresie technik
komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych,
Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Usługi
edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi dorad-
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cze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego,
Wydawanie audiobooków, Tworzenie [opracowywanie] podcastów,
Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Coaching, Usługi coachingowe.

(111) 347114
(220) 2021 05 01
(210) 528347
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 07
(732) IWANOWSKA-POLKOWSKA MARTA MANUFAKTURA
ROZWOJU, Józefosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NAŻYJ SIĘ!
(540)

(591) różowy, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04, 26.01.06
(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy dekoracyjne na lodówki, Magnesy, Magnesy na lodówkę, Magnesy na lodówki, Naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, Książki elektroniczne
do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, 14 Breloczki do kluczy,
Breloczki do kluczy [ozdoby], Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria],
Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego,
Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie
[biżuteria], 16 Książki, Komiksy [książki], Książki edukacyjne, Książki
z grafiką, Książki z plakatami, Książki z opowiadaniami, Bloczki do notowania, Bloczki do zapisywania, Drukowane materiały szkoleniowe,
Drukowane materiały piśmienne, Naklejki, Naklejki [kalkomanie],
Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Naklejki na samochody, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Zakładki do stron,
Zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, Zakładki do książek,
Zakładki, Zakładki do książek z metali szlachetnych, Zakładki i klipsy do znakowania stron, Zakładki indeksujące, Zakładki indeksujące
do dokumentów, Skórzane zakładki do książek, Zakładki papierowe
do książek, Zakładki samoprzylepne, Papierowe torby na prezenty,
Worki i torby papierowe, 18 Płócienne torby na zakupy, Tekstylne
torby na zakupy, Torby, Torby do pracy, Torby na książki, Torby na zakupy wielokrotnego użytku, Torby pamiątkowe, Torby na zakupy, 21
Kubki gliniane, Koszyki na butelki, pokryte metalem szlachetnym,
Kubki plastikowe, Kubki termiczne, Kubki podróżne, Kubki wykonane z tworzyw sztucznych, Kubki wykonane z ceramiki, Kubki wykonane z cienkiej porcelany kostnej, Kubki z podwójną ścianką, Kubki
z uchem, nie z metali szlachetnych, Kubki z uchem, z metali szlachetnych, 25 Koszulki do jogi, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, 41 Usługi trenerskie,
Konferencje (organizowanie i prowadzenie-), Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych,
Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji,
Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie
konferencji, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Organizowanie konferencji
związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie spotkań
i konferencji, Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Przekazywanie know-how
[szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia,
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Szkolenia biznesowe,
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Szkolenia dla dorosłych, Skomputeryzowane szkolenia, Skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup
wsparcia dla rodziców, Szkolenia personelu, Szkolenia w dziedzinie
biznesu, Szkolenia w zakresie filozofii, Szkolenia w zakresie technik
komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych,
Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Usługi
edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego,
Wydawanie audiobooków, Tworzenie [opracowywanie] podcastów,
Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Coaching, Usługi coachingowe.

(111) 347115
(220) 2021 05 01
(210) 528352
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 07
(732) Cemsel Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Stambuł (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARNUS
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DODATKOWA LEKCJA
(540)

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 347117
(220) 2021 05 02
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732) TRĘTOWSKA PATRYCJA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedSiostra
(540)

(210) 528356

(591) ciemnofioletowy, fioletowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.12, 02.09.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 44 Usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(591) ciemnozielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 05.13.07
(510), (511) 3 Preparaty do wybielania, Środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, Detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Wybielacze stosowane w pralnictwie, Środki zmiękczające do tkanin, Preparaty do wywabiania plam, Detergenty do zmywarek do naczyń,
Produkty perfumeryjne, Kosmetyki nielecznicze, Zapachy, Dezodoranty do użytku osobistego, Dezodoranty dla zwierząt, Mydła,
Środki do pielęgnacji zębów, Środki do czyszczenia zębów, Preparaty do polerowania protez dentystycznych, Preparaty wybielające
do zębów, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Środki
ścierne i polerskie, Płótno szmerglowe, Papier ścierny szmerglowy,
Pumeks, Pasty ścierne, Preparaty do polerowania skóry, winylu, metalu i drewna, Pasty i kremy do skóry, winylu, metalu i drewna, Wosk
do polerowania, 5 Preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne do celów medycznych, Preparaty chemiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, Odczynniki chemiczne do celów farmaceutycznych
i weterynaryjnych, Kosmetyki lecznicze, Suplementy diety do celów
farmaceutycznych i weterynaryjnych, Suplementy żywnościowe,
Odżywcze suplementy diety, Preparaty medyczne do odchudzania,
Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze, Napoje ziołowe do użytku
leczniczego, Preparaty i artykuły dentystyczne, Materiały do plombowania zębów, Wosk dentystyczny, Kleje do celów dentystycznych,
Materiał do naprawiania zębów, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Podpaski higieniczne, Tampony higieniczne, Plastry, materiały opatrunkowe, Pieluchy papierowe i tekstylne dla niemowląt,
dorosłych i zwierząt, Preparaty do niszczenia robactwa, Herbicydy,
Fungicydy, Preparaty do niszczenia gryzoni, Dezodoranty, inne niż
dla ludzi lub zwierząt, Środki do oczyszczania powietrza, Odświeżacze powietrza, 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
dentystyczne i weterynaryjne, Meble wykonane specjalnie do celów
medycznych, Sztuczne kończyny i protezy, Medyczne artykuły ortopedyczne, Gorsety do celów medycznych, Ortopedyczne obuwie,
Bandaże elastyczne, Bandaże podtrzymujące, Fartuchy chirurgiczne,
Prześcieradła sterylne chirurgiczne, Środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych, Prezerwatywy, Butelki dla dzieci, Smoczki dla dzieci, Smoczki do butek do karmienia, Gryzaki dla niemowląt,
Bransolety i pierścienie do celów medycznych, Bransoletki przeciwreumatyczne, Obrączki przeciwreumatyczne, Rękawice i maski
do celów medycznych.
(111) 347116
(220) 2021 05 02
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732) TRĘTOWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)

(111) 347118
(220) 2021 05 04
(210) 528385
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 07
(732)	L’OREAL, Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540) VICHY LABORATOIRES. Zdrowie to podstawa, zacznij od skóry
(510), (511) 3 Kosmetyki, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry.
(111) 347119
(220) 2021 05 04
(210) 528413
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732)	ADAMCZAK TOMASZ TOP VAC, Zamysłowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP VAC
(540)

(591) niebieski, zielony, szary, biały
(531) 27.05.01, 26.04.03, 29.01.14
(510), (511) 9 Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, 11 Pompy ciepła, Urządzenia do wentylacji, Instalacje wentylacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Instalacje klimatyzacyjne, Klimatyzatory, Piece rekuperacyjne gazowe, Rekuperatory do wstępnego
ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych.
(111) 347120
(220) 2021 05 05
(210) 528426
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) KLASIK-PRZYCHODZEŃ BARBARA PIESEŁKOWO,
Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piesełkowo
(540)

(210) 528354
(591) czarny, żółty
(531) 03.06.03, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.12
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(510), (511) 20 Klatki dla zwierząt domowych, Budy dla zwierząt
domowych, Kontenery dla zwierząt domowych, Kosze do spania,
niemetalowe, dla zwierząt domowych, Posłania dla zwierząt, Maty
do spania, Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych, Nadmuchiwane posłania
dla zwierząt domowych, Transportery dla zwierząt w formie pudeł,
Kosze, niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych, Domki
do zabawy dla zwierząt domowych, Niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, Poduszki dla zwierząt domowych, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, 28 Maty węchowe będące
zabawkami dla psa, Sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, Gry,
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 41 Szkoły
posłuszeństwa do tresury zwierząt, Nauka tresury zwierząt, Trening
posłuszeństwa dla zwierząt, Organizowanie konkursów dla psów,
Nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, Organizowanie imprez
sportowych i konkursów, z udziałem zwierząt, Organizowanie wystaw zwierząt, Organizacja wystaw zwierząt do celów kulturalnych
lub edukacyjnych, Pokazy zwierząt, Świadczenie usług w zakresie
ćwiczeń dla zwierząt, Tresura zwierząt, Tresura zwierząt na rzecz
osób trzecich, Udostępnianie terenów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla zwierząt domowych, Organizacja wyścigów psów,
Szkolenie psów przewodników dla osób niewidomych.

(111) 347121
(220) 2021 05 05
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732)	AHMED SORIF ROYAL, Piastów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ASIAN BAZAR SMAKI AZJATYCKO-POLSKIE
(540)
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(540)	GARDEMIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i chemiczno-farmaceutyczne, Dietetyczna żywność, Napoje i substancje przystosowane do celów medycznych, Kapsułki na lekarstwa i do celów farmaceutycznych, Napoje, Napary i nalewki lecznicze, Oleje i zioła lecznicze, Leki
pomocnicze i wspierające, Suplementy diety, Maści i mazidła do celów farmaceutycznych, Mineralne dodatki do żywności, Preparaty
medyczne do odchudzania, Pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, Materiały opatrunkowe, Środki do czyszczenia i odświeżania
powietrza, Środki przeciwbólowe i przeczyszczające, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Leki uspokajające i wzmacniające,
Preparaty witaminowe, Preparaty weterynaryjne.
(111) 347124
(220) 2021 05 05
(210) 528451
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) WNUK MARZENA LODZIARNIA SMAKULKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Smakulka
(540)

(210) 528435

(591) biały, czerwony, jasnozielony, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.01.12
(510), (511) 30 Gotowe dania z ryżu, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski na bazie
ryżu, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski wykonane z ryżu, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane o smaku warzyw, Chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, Chipsy ryżowe, Chow mein
[dania na bazie makaronu], Dania na bazie ryżu, Gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, Gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Pikantne
sosy, czatnej i pasty, Makaron azjatycki, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi w zakresie zamówień online.
(111) 347122
(220) 2021 05 05
(210) 528436
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM SPÓŁKA AKCYJNA,
Mielec (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SILVERAN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i chemiczno-farmaceutyczne, Dietetyczna żywność, Napoje i substancje przystosowane do celów medycznych, Kapsułki na lekarstwa i do celów farmaceutycznych, Napoje, Napary i nalewki lecznicze, Oleje i zioła lecznicze, Leki
pomocnicze i wspierające, Suplementy diety, Maści i mazidła do celów farmaceutycznych, Mineralne dodatki do żywności, Preparaty
medyczne do odchudzania, Pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, Materiały opatrunkowe, Środki do czyszczenia i odświeżania
powietrza, Środki przeciwbólowe i przeczyszczające, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Leki uspokajające i wzmacniające,
Preparaty witaminowe, Preparaty weterynaryjne.
(111) 347123
(220) 2021 05 05
(210) 528437
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM SPÓŁKA AKCYJNA,
Mielec (PL)
(540) (znak słowny)

(591) zielony, fioletowy, różowy, złoty, jasnobrązowy, biały, czarny
(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 30 Jadalne lody owocowe, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lody, Lody
aromatyzowane alkoholem, Lody bez mleka, Lody mleczne, Lody
mleczne [lody], Lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik],
Lody na patyku, Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe, Lody
owocowe w postaci batonów, Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody
w proszku, Lody wielosmakowe, Lody typu sandwich, Lody włoskie,
Lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, Lody wodne
[sorbety], Lody z owocami, Lody zawierające czekoladę, Mieszanki
na sorbety [lody], Napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato),
Owocowe lody, Sorbety [lody], Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Sorbety [lody wodne], Sorbety [wodne lody], Spożywcze
(lody-), Wegańskie lody.
(111) 347125
(220) 2021 05 06
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 05
(732) KULTYS ANITA PROFI DESIGN, Biskupice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eatalia
(540)

(210) 528474

(591) zielony, czerwony, szary, biały, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Potrawy mięsne gotowane, Potrawy rybne, Sałatki warzywne, Pokrojone sałatki warzywne, Sałatki owocowe, Warzywa gotowane, Konserwowane warzywa, Warzywa konserwowane, Warzywa konserwowane w oleju, Zupy, Zupy w puszkach, Zupy
z makaronem, Pasty mięsne w tym pasztety, smalec, Krokiety, Krokiety z kurczaka, Krokiety z łososia, Flaki, Flaki wieprzowe, Flaki wołowe,
Mleczne produkty, Mięso i wędliny, Wędliny, Wędliny wegetariańskie,
Galaretki, Galaretki mięsne, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owoco-

56

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 4/2022

we i warzywne, Galaretki owocowe, Galaretki rybne, Galaretki z owoców morza, Galaretki z warzyw, Pasty rybne, Pasty warzywne, Warzywne pasty do smarowania, Jaja, Jaja kurze, Jaja marynowane,
Żółtka jajek, Mięso i wyroby mięsne, Bekon, Burgery, Burgery mięsne,
Burgery z indyka, Chorizo-kiełbasa hiszpańska, Cielęcina, Części indyka, Drób, Drób gotowany, Dziczyzna, Filety z piersi kurczaka, Foie
gras-pasztet sztrasburski, Frankfurterki, Galarety mięsne, Gęś pieczona, Głęboko mrożony drób, Głęboko mrożony kurczak, Golonka, Gotowany indyk, Hamburgery, Hamburgery z kurczaka, Hot dogi w cieście kukurydzianym, Indyk, Indyk pieczony, Jagnięcina pieczona,
Jagnięcina, przetworzona, Kaczka gotowana, Kaszanka, Kawałeczki
bekonu, Kawałki kurczaka, Kawałki kurczaka do kanapek, Kiełbasa
pepperoni, Kiełbasa swojska, Kiełbaski Bratwurst, Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski konserwowane, Kiełbaski w cieście, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy, Produkty serowarskie, Bezmleczne substytuty mleka, Bita śmietana, Bita śmietana do dekoracji na bazie produktów
mlecznych, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery na bazie
sztucznego mleka, Desery wykonane z produktów mlecznych, Dipy,
Dipy na bazie produktów mlecznych, Gęsta śmietana-clotted cream,
Gęsta, tłusta śmietana-crème fraîche, Jogurt, Jogurt sojowy, Jogurt
z mleka koziego, Jogurty, Jogurty kremowe, Jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, Jogurty o smaku owocowym, Jogurty pitne, Jogurty
smakowe, Kefir jako napój mleczny, Koktajle jajeczne bezalkoholowe,
Koktajle mleczne, Krem na bazie masła, Kwaśna śmietana, Kwaśne
mleko, Margaryna, Maślanka, Masło, Masło czosnkowe, Masło z ziołami, Mleko, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych,
Mleko kokosowe-napój, Mleko kozie, Mleko krowie, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko o różnych smakach, Mleko odtłuszczone, Mleko organiczne, Mleko owcze, Mleko
owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, Mleko
ryżowe jako substytut mleka, Mleko sfermentowane, Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko sojowe jako substytut mleka, Mleko
sojowe w proszku, Mleko w proszku, Mleko w proszku do celów spożywczych, Mleko zagęszczone, Napoje mleczne, Napoje mleczne
aromatyzowane, Napoje mleczne o smaku kakaowym, Napoje mleczne z dużą zawartością mleka, Napoje mleczne z kakao, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje mleczne zawierające owoce, Napoje
na bazie jogurtu, Napoje na bazie mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie
mleka o smaku czekolady, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, Napoje na bazie mleka zawierające kawę, Napoje na bazie owsa jako substytuty mleka,
Napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, Napoje sporządzone z mleka, Napoje z jogurtu, Napoje z produktów mlecznych,
Przekąski na bazie mleka, Puddingi na bazie mleka, Ser twarogowy,
Serwatka, Śmietana, Śmietana kremówka do ubijania, Śmietana
na bazie warzyw, Śmietana-produkty mleczarskie, Śmietana tłusta,
Śmietanka do kawy w proszku, Śmietana w proszku-produkty mleczne, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Substytuty mleka, Zabielacz do kawy, Zabielacze do kawy zawierające przede wszystkim
produkty mleczne, Zabielacze do napojów, Ekstra oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, Jadalny olej rzepakowy, Koncentrat masła,
Masła solone, Masło do użytku w gotowaniu, Masło kakaowe, Masło
klarowane, Masło kokosowe-olej kokosowy, Masło miodowe, Olej
arachidowy do celów spożywczych, Olej kokosowy, Olej palmowy
jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej z oliwek jadalny, Olej z pestek
winogron, Oleje do gotowania, Oleje jadalne, Oleje jadalne z ryb inne
niż tran, Oliwa z oliwek, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oleje
z przyprawami, Bób, Bakłażany przetworzone, Burgery sojowe, Brokuły, Burgery warzywne, Burgery z tofu, Chipsy warzywne, Chipsy
ziemniaczane, Chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, Chipsy
ziemniaczane w formie paluszków, Czerwona słodka papryka, przetworzona, Czosnek konserwowany, Desery owocowe, Deser z owocami i kremem-fool, Falafel, Fasola, Fasola pieczona w sosie pomidorowym, Fasola w puszkach, Frytki, Frytki gofrowane, Frytki
ziemniaczane, Gotowana fasola, Gotowane orzechy, Gotowane owoce, Gotowane trufle, Gotowane ziemniaki, Gotowe produkty z warzyw, Groch dzielony, Groch łuskany, Groszek konserwowy, Grzyby
gotowe do spożycia, Grzyby konserwowane, Jabłka duszone, Jadalne
kwiaty, przetworzone, Jadalne nasiona słonecznika, Jadalne suszone
kwiaty, Jądra orzechów włoskich, Jagody, konserwowane, Kandyzowane orzeszki piniowe, Kandyzowane owoce, Kandyzowane przekąski owocowe, Kapusta kwaszona, Kapusta, przetworzona, Karczochy
konserwowe, Kasztany jadalne smażone z cukrem, Kiełbaski wegetariańskie, Kompozycje owoców przetworzonych, Konserwowane pa-

pryczki chilli, Korniszony, Konserwy z owocami, Konserwy, marynaty,
Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krakersy głogowe, Krążki z cebuli, Krojone owoce, Krojone warzywa, Kukurydza cukrowa, przetworzona,
Marchewki, Marynowana rzodkiewka, Marynowana ostra papryka,
Marynowana kalarepa, Marynowane papryczki jalapeno, Mielone
orzechy, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki warzywne, Mrożone frytki, Mrożone owoce, Mrożone pędy bambusa, Nasiona jadalne, Nasiona przetworzone, Nasiona,
przetworzone, Obrana marchew, Obrane ziemniaki, Odsmażana fasola, Ogórki korniszone, Oliwki, gotowane, Oliwki konserwowane,
Oliwki konserwowe, Oliwki nadziewane, Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, Oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym,
Oliwki przetworzone, Oliwki, suszone, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orzechy konserwowane, Orzechy laskowe, przetworzone,
Orzechy łuskane, Orzeszki ziemne w polewie miodowej, Orzeszki piniowe, przetworzone, Orzeszki arachidowe przetworzone, Orzeszki
arachidowe preparowane, Orzechy ziemne przetworzone, Orzechy
ziemne konserwowe, Orzechy z przyprawami, Orzechy solone, Orzechy suszone, Orzechy przyprawione, Owoce aromatyzowane, Owoce
glazurowane, Owoce konserwowane, Pestki plantanów, przetworzone, Pektyna owocowa, Pieczone kasztany, Pierożki na bazie ziemniaków, Pigwy, przetworzone, Pikle, Pikle mieszane, Placki ziemniaczane, Płatki jabłkowe, Płatki ziemniaczane, Pokrojone owoce, Pokrojone
warzywa, Pomarańcze, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory konserwowe, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory, przetworzone, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne, Preparowane orzechy makadamia, Preparowane orzechy nerkowca,
Preparowane orzechy pistacjowe, Preparowane orzechy włoskie, Preparowane orzeszki piniowe, Preparowane papryki, Produkty z suszonych owoców, Przeciery warzywne, Przekąski ziemniaczane, Purée
z warzyw, Purée ziemniaczane, Rodzynki, Śliwki suszone, Słodkie nadzienia z owoców, Soczewica, Soja przetworzona, Soja, przetworzona, Sok pomidorowy do gotowania, Starte ziemniaki w panierce, Solone orzechy nerkowca, Suszone daktyle, Suszone figi, Suszone
grzyby jadalne, Szparagi, przetworzone, Szpinak, gotowany, Szpinak
przetworzony, Tofu, Tofu z soi, Trufle konserwowane, Warzywa grillowane, Dorsze nieżywe, Ekstrakty z owoców morza, Filety rybne, Filety
z wędzonego śledzia, Gotowane owoce morza, Gotowane ryby, Grillowane filety rybne, Homary, nieżywe, Karp nieżywy, Kawior, Konserwowane ryby, Konserwowe owoce morza, Konserwy rybne, Krab,
Krewetki nieżywe, Nieżywe małże, Omułki jadalne nieżywe, Ostrygi,
nieżywe, Owoce morza nieżywe, Paluszki rybne, Pasta rybna, Produkty z owoców morza, Ryba ugotowana i suszona, Ryba z frytkami,
Ryby, Steki z ryb, Wędzony łosoś, Tuńczyk, nieżywy, Buliony, Rosół-zupa, Wywar, bulion, Oleje i tłuszcze, 30 Owocowe galaretki-słodycze, Pasty warzywne-sosy, Cukier, Brązowy cukier, Cukier biały, Cukier, miód, melasa, Cukier puder, Cukier w kostkach, Miód, Słodziki
naturalne, Bagietki z nadzieniem, Banany w cieście, Bułki nadziewane, Burrito, Calzone jako rodzaj pizzy w kształcie pieroga, Cheeseburgery, Chipsy-produkty zbożowe, Chrupki ryżowe, Ciasta słodkie lub
słone, Ciasteczka cebulowe, Ciasteczka ryżowe, Ciastka owsiane,
Drób w cieście, Dziczyzna w cieście, Hamburgery w bułkach, Kanapki,
Kanapki tostowe opiekane, Kanapki z filetem z ryby, Kanapki z frankfurterkami, Kanapki z hamburgerem, Kanapki z indykiem, Kanapki
z kurczakiem, Kanapki z mięsem, Kanapki z parówką-hot dog, Kanapki z rybą, Kanapki zawierające kurczaka, Kanapki zawierające mieloną
wołowinę, Kanapki zawierające sałatę, Lasagna, Lasagne, Makaron
z serem, Makarony zawierające nadzienia, Mięso zapiekane w cieście,
Nadziewane kanapki, Nadziewany chleb, Nadziewany makaron, Naleśniki, Pierożki ravioli, Pizza, Pizze bezglutenowe, Placki, Potrawy z makaronu, Risotto, Ravioli gotowe, Ryba w cieście, Ryż smażony po chińsku, Ryż z warzywami i wołowiną-bibimbap, Ryżowe pierożki,
Samosy, Sandwicze, Solone wyroby piekarnicze, Spaghetti i klopsy,
Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Sushi, Świeża pizza, Świeże parówki w cieście, Świeże placki-ciasta, Tortille, Tacos-danie meksykańskie, Tosty francuskie, Tostowe opiekane kanapki z serem, Warzywa w cieście, Wrapy z kurczakiem, Cappuccino, Czekolada,
Czekolada mleczna, Czekolada bezmleczna, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladki, Czekoladowa kawa, Czarna herbata
w proszku, Espresso, Gorąca czekolada, Herbata, Herbata bez teiny
słodzona słodzikami, Herbata bezteinowa, Herbata chai, Herbata
chryzantemowa-Gukhwacha, Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata czarna, Herbata czarna-herbata angielska, Herbata do zaparza-
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nia, Herbata Earl Grey, Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, Herbata jaśminowa
w torebkach, inna niż do celów leczniczych, Herbata limonkowa-loomi tea, Herbata miętowa, Herbata mrożona, Herbata mrożona
nie do celów medycznych, Herbata nienaturalna, Herbata sypka nielecznicza, Herbata w torebkach, Herbata w torebkach nielecznicza,
Herbata z dzikiej róży, Herbata z kwiatu lipy, Herbata z rozmarynu,
Herbata z rumianku, Herbata zielona, Herbaty, Herbaty owocowe,
Herbaty o smaku owocowym inne niż lecznicze, Kakao, Herbaty ziołowe-napary, Kakaowe napoje, Kakao w proszku, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa mielona, Kawa nienaturalna,
Kawa niepalona, Kawa palona, w proszku, granulowana lub w napojach, Kawa rozpuszczalna, Kawa w formie mielonej, Kawa w formie
parzonej, Mate-herbata, Mrożona kawa, Mrożone napoje-frappe, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje
sporządzone z kakao, Żółta herbata, Ciasta lodowe, Desery lodowe,
Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany-parfait, Jadalne
lody owocowe, Jogurt mrożony jako lody spożywcze, Kostki lodu,
Lody, Lody wielosmakowe, Sorbety, Bagietki, Bułeczki, Bułki, Chleb
i bułki, Chrupiące pieczywo, Tosty, Zawijane kanapki typu wrap-pieczywo, 32 Soki, Wody, Aromatyzowane napoje gazowane, Napoje
energetyzujące, Woda, Sorbety [napoje], Piwo, Piwa smakowe, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi rezerwacji
miejsc w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji
posiłków, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie
żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Pizzerie, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Restauracje
z grillem, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie jedzenia i napojów, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, Usługi herbaciarni, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi doradców w zakresie win, Usługi bufetów
w zakresie barów koktajlowych, Usługi barów z sokami, Usługi barów
i restauracji, Usługi ogródków piwnych, Usługi osobistych kucharzy,
Usługi mobilnych restauracji, Usługi koktajlbarów, Usługi klubów
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości,
Winiarnie, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi
restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów,
Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem,
Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos.

(111) 347126
(220) 2021 05 06
(210) 528490
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) ORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brody (PL)
(540) (znak słowny)
(540) R.SILENCE
(510), (511) 25 Odzież, obuwie i elementy składowe obuwia, spody
obuwnicze, obcasy, fleki do obcasów.
(111) 347127
(220) 2021 05 07
(151) 2021 10 29
(441) 2021 06 14
(732) KRAWCZYK SYLWIA, Malbork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krawcownia
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 528533
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(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, Odzież
sportowa, 35 Pośrednictwo handlowe, Usługi sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu tekstyliów, odzieży, obuwia, nakryć głowy,
torebek, toreb, portfeli, toreb na przybory toaletowe sprzedawane
bez wyposażenia, toreb podróżnych, plecaków, galanterii skórzanej, walizek, pasków skórzanych, sztucznych futer, Usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Organizowanie targów
handlowych i reklamowych, Organizowanie pokazów mody w celach handlowych, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów w zakresie produktów odzieżowych i kosmetycznych,
Doradztwo, 42 Usługi projektowania odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(111) 347128
(220) 2021 05 07
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	ŁABĘCKI PRZEMYSŁAW, Małkinia Górna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hi`loft MEET TO EAT
(540)

(210) 528539

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane
z przygotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz
ich dostawa.
(111) 347129
(220) 2021 05 07
(210) 528553
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) WOLFBROTHERS WILK ROMAŃSKI MARKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WILD SLAVIC FRAGRANCES
(510), (511) 3 Wosk krawiecki i szewski, Preparaty toaletowe, Olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia
i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe,
Perfumy, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Perfumy do ceramiki, Perfumy do tektury, Perfumy do zastosowań przemysłowych, Perfumy
o zapachu drewna cedrowego, Perfumy w płynie, Perfumy w postaci
stałej, Preparaty do odymiania [perfumy], Pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Kadzidła zapachowe
oczyszczające [kunko], Kryształki do kąpieli (Nielecznicze-), Kryształki do kąpieli, Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami
i barwnikami, Musująca piana do kąpieli, Mydło do kąpieli, Mydła
w płynie do kąpieli, Aromatyczne olejki do kąpieli, Mydło w płynie
do kąpieli stóp, Nielecznicze koncentraty do kąpieli, Nielecznicze
kremy do kąpieli, Nielecznicze perełki do kąpieli, Nielecznicze pianki
do kąpieli, Nielecznicze płyny do kąpieli, Nielecznicze proszki do kąpieli, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze żele do kąpieli, Niemedyczne preparaty do kąpieli, Olejek do kąpieli, Olejki do kąpieli
do celów kosmetycznych, Olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], Olejki do kąpieli nielecznicze, Oliwki do kąpieli, Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Piana do kąpieli, Pianka do kąpieli dla niemowląt, Pianka pod prysznic i do kąpieli, Piany do kąpieli, Pieniące się
płyny do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli, Płyn do kąpieli, Płyny
do kąpieli w pianie, Płyny do kąpieli w pianie dla niemowląt, Preparaty do kąpieli, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli w pianie, Preparaty do kąpieli
nie zawierające substancji leczniczych, Preparaty do kąpieli i pod
prysznic, Proszki do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli
i prysznicowe, Sole do kąpieli, Sole zapachowe do kąpieli, Środki
do namaczania do kąpieli do użytku kosmetycznego, Żel do kąpieli,
Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do ce-
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lów medycznych, Zioła do kąpieli, Dezodoranty, Antyperspiranty
w aerozolach, Antyperspiranty do użytku osobistego, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Dezodoranty do pielęgnacji ciała, Dezodoranty do stóp, Dezodoranty do stóp [aerozole], Dezodoranty
do użytku osobistego, w postaci sztyftów, Dezodoranty do użytku
osobistego, Dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], Dezodoranty przeciwpotne, Dezodoranty w kulce [przybory
toaletowe], Dezodoranty w sprayu dla kobiet, Mydło dezodoryzujące, Nielecznicze antyperspiranty, Preparaty do ciała w sprayu, Preparaty przeciwpotne, Pudry do stóp [nielecznicze], Aromaty do użytku
domowego, Aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń,
Aromatyczne potpourri, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń,
Drewno zapachowe, Ekstrakty z kwiatów, Kadzidełka, Kadzidełka
na patyczkach, Kadzidełka stożkowe [dhoop], Kadzidła w aerozolu,
Kadzidła w formie stożków, Knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, Mieszaniny zapachowe potpourri, Perfumowane
mieszanki suszonych ziół i kwiatów (potpourri), Perfumowane saszetki, Poduszki aromaterapeutyczne zawierające potpourri w saszetkach tkaninowych, Poduszki nasączone substancjami zapachowymi, Poduszki nasączone substancjami perfumowanymi, Poduszki
wypełnione substancjami perfumowanymi, Poduszki wypełnione
substancjami zapachowymi, Pokojowe spraye zapachowe, Potpourri
(mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), Preparaty do odświeżania dywanów, Preparaty zapachowe do pomieszczeń, Produkty do perfumowania pomieszczeń, Rozpylacze zapachowe do bielizny [aerozole], Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, Saszetki perfumowane,
Saszetki z potpourri do wkładania do poduszek do aromaterapii, Saszetki zapachowe, Saszetki zapachowe do bielizny, Saszetki zapachowe do poduszeczek na oczy, Środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Środki odświeżające powietrze
[zapachowe], Środki zapachowe do pomieszczeń, Wkłady do elektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, Wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, Zapachowe
kamienie ceramiczne, Zapachowe szyszki sosnowe, Olejki do perfum
i zapachów, Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki do aromaterapii
[do użytku kosmetycznego], Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki destylowane do pielęgnacji urody, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu
roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki eteryczne do użytku
przemysłowego, Olejki zapachowe, Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, Olejki nielecznicze, Olejki naturalne
do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne z drzewa sandałowego,
Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, Perfumeryjne (produkty-), esencjonalne (olejki-), Preparaty aromaterapeutyczne, Roślinne olejki eteryczne, Terpeny [olejki eteryczne], Zmieszane olejki eteryczne,
Preparaty myjące, Środki zapachowe do samochodów, Emulsje
do mycia ciała nie zawierające mydła, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w postaci kremów, Kremy do mycia, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy i balsamy
kosmetyczne, Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, Nielecznicze
olejki pod prysznic, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Olejki do ciała i twarzy,
Olejki do masażu ciała, Olejki do masażu twarzy, Olejki do twarzy,
Peeling w żelu, Peeling do stóp, Pianki do oczyszczania ciała, Pianki
oczyszczające do skóry, Pianki pod prysznic, Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do włosów i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty czyszczące do użytku osobistego, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do pielęgnacji
włosów, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty fitokosmetyczne,
Preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, Preparaty myjące do użytku osobistego, Preparaty pod prysznic, Preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, Produkty
do mycia rąk, Serum pielęgnacyjne, Serum do celów kosmetycznych,
Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego,
Żele do ciała, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Woski
do masażu, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów
medycznych, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Preparaty ścierne
do ciała, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne

do pielęgnacji ciała, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Olejki toaletowe, Olejki
mineralne [kosmetyki], Olejki i płyny do masażu, Olejki eteryczne
o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki do masażu, Olejki do celów kosmetycznych, Nielecznicze produkty
toaletowe, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze preparaty
do masażu, Nielecznicze mleczka do skóry, Nielecznicze balsamy,
Maści do celów kosmetycznych, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki, Ambra, Aromaty do perfum, Bazy do perfum kwiatowych, Bursztyn [wyroby perfumeryjne], Chusteczki perfumowane, Dezodoranty
do ciała [wyroby perfumeryjne], Ekstrakty perfum, Geraniol do perfumowania, Jednorazowe ściereczki nasączane wodą kolońską, Jonony [wyroby perfumeryjne], Kolońska (Woda-), Kremy do aromaterapii, Kremy perfumowane, Mieszanki zapachowe na bazie
heliotropiny, Mieszanki zapachowe na bazie geraniolu, Mięta do wyrobów perfumeryjnych, Naturalne środki perfumeryjne, Olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, Olejek różany do celów kosmetycznych, Olejki naturalne do perfum, Olejki pimentowe,
Perfumeryjne (Produkty-), Perfumeryjny olejek miętowy, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Perfumowane wody toaletowe,
Piżmo (naturalne), Piżmo syntetyczne, Piżmo [wyroby perfumeryjne],
Płyny do aromaterapii, Pojemniki z substancjami zapachowymi, Preparaty perfumeryjne, Preparaty zapachowe, Produkty perfumeryjne,
Spraye do ciała, Spraye do ciała [nielecznicze], Substancje aromatyczne do zapachów, Substancje zapachowe do użytku osobistego, Syntetyczne produkty perfumeryjne, Wanilina syntetyczna [artykuły
perfumeryjne], Toaletowa (Woda-), Waniliowe środki perfumeryjne,
Woda kolońska, Woda lawendowa, Woda perfumowana, Woda toaletowa, Woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki chińskiej, Wody
kolońskie, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Zapachy
do ciała, Zapachy, Dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione
substancji medycznych, Jadalna pasta do zębów, Kremy wybielające
do zębów, Nielecznicze pasty do zębów, Nielecznicze płukanki stomatologiczne, Nielecznicze środki do mycia zębów, Odświeżacze
oddechu, Odświeżacze do ust w postaci patyczków do żucia z ekstraktów z brzozy, Pasta do zębów, Zestawy produktów do higieny
jamy ustnej, Żele do wybielania zębów, Żele do czyszczenia zębów,
Wybielające żele dentystyczne, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki],
Balsam do brody, Balsam do włosów, Balsam odżywczy, Balsamy
do brody, Balsamy do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Barwniki do brody, Brylantyna, Brylantyna w sztyfcie,
Farby do brody, Farby do włosów, Japoński olejek do utrwalania fryzury (bintsuke-abura), Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyki
do włosów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Krem do włosów,
Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do utrwalania fryzury, Kremy
do włosów, Kremy ochronne do włosów, Kremy odżywcze, Kremy
pielęgnacyjne do włosów, Lakier do włosów, Lakiery do układania
włosów, Lakiery do włosów, Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki
do włosów, Maskara do włosów, Maski do pielęgnacji włosów, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecznicze preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych,
Nielecznicze szampony do włosów, Odżywczy wosk do włosów, Odżywki do skóry głowy w formie sprayu, Odżywki do włosów, Odżywki
do włosów w kostce, Odżywki nawilżające do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów, Odżywki stosowane na włosy, Olejek do układania włosów, Olejek do włosów, Olejek ułatwiający czesanie, Olejki
do brody, Olejki do odżywiania włosów, Olejki do włosów, Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające szampon, Opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do utrwalania włosów, Pasta
do stylizacji włosów, Pianka do stylizacji, Pianka do włosów, Pianki
do stylizacji włosów, Pianki do włosów, Pianki ochronne do włosów,
Pianki [przybory toaletowe] do stylizacji włosów, Płukanki do włosów
[do użytku kosmetycznego], Płukanki do włosów [szampon z odżywką], Płyny do kuracji wzmacniających włosy, Płyny do ondulacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do stylizacji, Płyny do stylizacji włosów, Płyny do trwałej ondulacji, Płyny do układania włosów,
Płyny do włosów, Płyny koloryzujące do włosów, Płyny ochronne
do włosów, Płyny pielęgnacyjne do włosów, Pomady do celów ko-
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smetycznych, Pomady do włosów, Preparaty do pielęgnacji brody,
Żele w sprayu do układania włosów, Żele do włosów, Żele do utrwalania fryzury, Żele do stylizacji włosów, Woski do układania włosów,
Wosk do włosów, Wosk do wąsów, Szampony zmiękczające, Szampony z odżywką do włosów, Szampony w kostkach, Szampony przeciwłupieżowe, Szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych,
Szampony nielecznicze, Szampony koloryzujące, Szampony do włosów, Szampony do włosów dla ludzi, Szampony do użytku osobistego, Szampony, Szampon do włosów, Suche szampony, Serum
do włosów, Serum do układania włosów, Serum do pielęgnacji włosów, Pudry do włosów, Balsam do ciała, Balsamy do ciała, Balsamy
do opalania, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy do rąk, Balsamy do rąk nielecznicze, Balsamy do ust, Balsamy, inne niż do celów
medycznych, Balsamy oczyszczające, Balsamy po opalaniu, Błoto
kosmetyczne do ciała, Emulsje do ciała, Emulsje do twarzy [do użytku
kosmetycznego], Emulsje na dzień, Emulsje wygładzające do skóry,
Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyczne emulsje do opalania, Kosmetyczne maski błotne, Kosmetyczne peelingi do ciała, Kosmetyczne środki nawilżające, Kosmetyczne żele pod oczy, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki
przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki blokujące promieniowanie
słoneczne, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w postaci płynów, Krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych,
Krem do rak, Krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do oczyszczania skóry
[nielecznicze], Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych,
Kremy do opalania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż
do użytku medycznego, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do rąk, Kremy do skóry, Kremy do skóry [nielecznicze], Kremy
do twarzy, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy
do twarzy i ciała, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy, emulsje i żele
nawilżające, Kremy i balsamy do opalania, Kremy kosmetyczne
do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne
do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy kosmetyczne odżywcze,
Kremy na dzień, Kremy na noc, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy nawilżające po goleniu, Kremy nielecznicze, Kremy ochronne, Kremy
oczyszczające, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy po goleniu, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Kremy przeciw starzeniu się skóry, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy samoopalające,
Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy z filtrem przeciwsłonecznym,
Masło do ciała, Masło do rąk i ciała, Mleczka do ciała, Mleczko po goleniu, Mleczko oczyszczające do twarzy, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Nielecznicze balsamy do skóry,
Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy oczyszczające,
Nielecznicze peelingi do twarzy, Nielecznicze olejki do rąk, Olejki
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Olejki do ciała,
Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania, Olejki do nawilżania
skóry po opalaniu, Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, Olejki
eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, Olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, Opakowania uzupełniające do dozowników,
zawierające produkty do mycia ciała, Opakowania uzupełniające
do dozowników zawierające krem do twarzy, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Peelingi
złuszczające do ciała, Peelingi złuszczające do twarzy, Perfumowane
płyny pielęgnacyjne do ciała, Perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], Płyn do golenia, Płyny do golenia, Płyny do mycia
twarzy [kosmetyki], Płyny do oczu, Żele do twarzy, Żele nawilżające
[kosmetyki], Zapachowe kremy do ciała, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Płatki kąpielowe, Nielecznicze środki do namaczania ciała, Mleczko kąpielowe, Zestawy do golenia, składające się
z kremu do golenia i środków stosowanych po goleniu, Żele do golenia, Żel po goleniu, Woski do epilacji, Woski do depilacji, Wosk do depilacji, Sztyfty do golenia [preparaty], Środki stosowane po goleniu,
Środki depilujące, Produkty do golenia w płynie, Preparaty w aerozolu do golenia, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Preparaty do stosowania przed goleniem, Preparaty do golenia, Preparaty do depilacji, Płyny po goleniu, Płyny kosmetyczne przed goleniem, Pianki
do golenia, Balsam po goleniu, Balsamy do golenia, Emulsje do depilacji, Emulsje po goleniu, Kamień ałun [środek ściągający], Kamyki
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po goleniu, Kremy do depilacji, Kremy do golenia, Kremy do usuwania owłosienia, Kremy przed goleniem, Mydło do golenia, Olejki
do golenia, Paski z woskiem do usuwania owłosienia, Pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, Pianka do golenia, Kostki mydła do mycia
ciała, Kremowe mydło do ciała, Kremy pod prysznic, Mydełka, Mydła,
Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła
do użytku osobistego, Mydła granulowane, Mydła karbolowe, Mydła
kosmetyczne, Mydła nielecznicze, Mydła perfumowane, Mydła robione ręcznie, Mydła toaletowe, Mydła w kostce, Mydła w kremie,
Mydła w kremie do mycia, Mydła w płynie, Mydła w płynie do rąk
i twarzy, Mydła w postaci żelu, Mydła w żelu, Mydła z gąbką roślinną
[luffą], Mydło do skóry, Mydło perfumowane, Mydło pielęgnacyjne,
Mydło pod prysznic, Mydło w płatkach, Mydło w listkach do użytku
osobistego, Nielecznicze mydła toaletowe, Opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, Opakowania uzupełniające
do dozowników, zawierające mydło do rąk, Peelingi złuszczające
do stóp, Peelingi złuszczające do rąk, Perfumowane mydła, Płyny
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji,
Preparaty do mycia rąk, Produkty z mydła, Przeciwpotowe mydła,
Przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, Roztwory mydła,
Środek do mycia rąk, Środki do mycia rak, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Szampony do ciała, Żele pod prysznic,
Żele do użytku kosmetycznego, Pomadki do ust, Dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, Dezodoranty dla ludzi, 4 Świece o zapachu piżma,
Świece zapachowe, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece, Świece do oświetlenia, Świece i knoty do oświetlenia, Świece
i knoty do świec w celu oświetlenia, Świece do lampek nocnych,
Świece okolicznościowe, Świece perfumowane, Świece pływające,
Świece w puszkach, Świece stołowe, Świece pochłaniające dym,
Wosk pszczeli do produkcji świec, Woski palne, Woski zapachowe,
Zestawy świeczek, Wosk pszczeli, Wosk do oświetlania, Wosk pszczeli stosowany w dalszej produkcji, Wosk [surowiec], Woski [surowce],
Woski do oświetlania, Świeczki używane jako lampki nocne, Świeczki, Świeczki do podgrzewaczy, Świece o kształtach owoców, Ozdoby
świąteczne [oświetlenie], Oświetlenie bożonarodzeniowe [świece],
Wosk do wyrobu świec, Wosk pszczeli do użytku w produkcji maści,
Wosk pszczeli stosowany w produkcji kosmetyków, Wosk roślinny,
Woski do użytku w produkcji.

(111) 347130
(220) 2021 05 07
(210) 528569
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 14
(732) DYBA BARBARA EDU4FUN, Siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Super Giganci
(510), (511) 41 Przedszkola, Akademie, Edukacja, Edukacja dorosłych,
Edukacja przedszkolna, Edukacja sportowa, Obozy letnie [rozrywka
i edukacja], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja],
Nauczanie w szkołach podstawowych, Prowadzenie kursów.
(111) 347131
(220) 2021 05 07
(210) 528570
(151) 2021 10 29
(441) 2021 06 14
(732)	GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Żórawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dolnośląski
(540)

(591) biały, czarny, beżowy, zielony, żółty, brązowy, czerwony, szary
(531) 06.07.08, 06.01.02, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne.
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(111) 347132
(220) 2021 05 07
(210) 528571
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 14
(732) DYBA BARBARA EDU4FUN, Siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Giganciki
(510), (511) 43 Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, Opieka nad dziećmi w żłobkach, Żłobki dla dzieci.
(111) 347133
(220) 2021 05 07
(210) 528583
(151) 2021 10 29
(441) 2021 06 14
(732)	SPÓŁKA USŁUG POŻARNICZO-OCHRONNYCH SUPO-CERBER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SUPO Cerber
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia i sprzęt do gaszenia ognia, Systemy gaśnicze, Koce gaśnicze, Gaśnice, Węże gaśnicze,
Czujniki ognia, Urządzenia do kontrolowania ognia, Zraszacze ognia
[sprzęt przeciwpożarowy], Systemy zraszaczy do gaszenia ognia, Automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, Czujniki przeciwpożarowe,
Urządzenia przeciwpożarowe, Przeciwpożarowe systemy tryskaczy,
Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Dysze wylotowe do urządzeń gaśniczych, Dysze gaśnicze, 37 Instalowanie alarmów przeciwpożarowych, Montaż instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Instalacja aktywnej
ochrony przeciwpożarowej, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja systemów tłumienia ognia, Wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, Wykonywanie stałych instalacji
gaśniczych, Konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, Konserwacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych,
Naprawa alarmów przeciwpożarowych, Naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, Przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków
w trakcie budowy, 42 Projektowanie instalacji elektrycznych, eletechnicznych, stałych gaśniczych i przeciwpożarowych.
(111) 347134
(220) 2021 05 08
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cossmeo powered by LNE
(540)

(210) 528584

(591) czarny, czerwony
(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 16 Czasopisma [periodyki], Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Katalogi sprzedaży
wysyłkowej, Czasopisma branżowe, 35 Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat sprzedaży produktów, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, Udzielanie
porad w zakresie metod i technik sprzedaży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku

z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur,
próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi
marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Doradztwo
biznesowe, Usługi importowo-eksportowe, Organizowanie targów
i wystaw, Badanie rynku, Promocyjne usługi handlowe, Pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, 41 Szkolenia edukacyjne, Zapewnianie szkoleń online, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Produkcja filmów szkoleniowych, Publikowanie podręczników
szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Organizowanie
programów szkoleniowych, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Szkolenie w zakresie
higieny, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie
zdrowia i wellness, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie
informacji o nauczaniu on-line, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych.

(111) 347135
(220) 2021 05 09
(210) 528598
(151) 2021 10 29
(441) 2021 07 12
(732)	HOŁUBIŃSKA ANNA, TOBOŁA RENATA FOLLOW MY FLOW
LIFESTYLE SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Follow my flow LIFE STYLE
(540)

(591) biały, złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów online.
(111) 347136
(220) 2021 05 11
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) TIME2WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) time2work
(540)

(210) 528661

(591) czarny, żółty
(531) 17.01.02, 17.01.03, 17.01.05, 17.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pośrednictwo pracy (biura-), Agencje zatrudnienia
tymczasowego, Rekrutacja tymczasowego personelu technicznego,
Rekrutacja personelu tymczasowego, Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, 41 Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego.
(111) 347137
(220) 2021 05 11
(210) 528668
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 21
(732) RADZISZEWSKA JOLANTA BIŻUTERIA, Strzyżów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Radziszewska JEWELLERY
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(540)

(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AMARA REKORD ŁUSZCZY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.13
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Biżuteria i wyroby jubilerskie, Koraliki do wyrobu biżuterii, Metale szlachetne, Perły sztuczne, Rod, Platyna, Srebro, Syntetyczne kamienie szlachetne,
Złoto, Półwyroby z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii, Różańce, Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby],
Breloczki do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych, Kółka do kluczy
z metali nieszlachetnych, Zawieszki do breloków do kluczy, Wisiorki
do kluczy z metali szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych,
Biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, Biżuteria
z metali szlachetnych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria
ze złotem, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki
pozłacane, Bransoletki z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych,
Bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi,
Charmsy, Kolczyki, Kolczyki do uszu, Kolczyki pozłacane, Kolczyki
wiszące, Kolczyki z metali szlachetnych, Krzyżyki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki jubilerskie, Łańcuszki pozłacane, Łańcuszki z metali szlachetnych do noszenia na kostce, Łańcuszki z metali
szlachetnych na bransoletki, Łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, Łańcuszki z metali szlachetnych, Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Naszyjniki z metali szlachetnych, Ozdobne wpinki do klapy, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria],
Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pozłacane naszyjniki,
Srebrne naszyjniki, Srebrne kolczyki, Srebrne bransoletki, Srebrne
pierścionki, Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do bransoletek, Zawieszki do naszyjników, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie biżuterii.
(111) 347138
(220) 2021 05 11
(210) 528669
(151) 2021 10 17
(441) 2021 06 21
(732) RADZISZEWSKA JOLANTA BIŻUTERIA, Strzyżów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mejk Jewellery
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie,
Wyroby jubilerskie [biżuteria], Platyna, Rod, Srebro, Złoto, Biżuteria
damska, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria ze złotem, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki pozłacane,
Charmsy, Kolczyki, Kolczyki do uszu, Kolczyki pozłacane, Kolczyki
wiszące, Kolczyki z metali szlachetnych, Krzyżyki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki jubilerskie, Łańcuszki pozłacane, Łańcuszki
z metali szlachetnych, Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki
z metali szlachetnych, Pierścionki, Pozłacane naszyjniki, Srebrne
kolczyki, Srebrne bransoletki, Srebrne naszyjniki, Srebrne pierścionki, Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie wykonane
ze srebra, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, Zawieszki do bransoletek, Zawieszki
do naszyjników, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie biżuterii.
(111) 347139
(151) 2021 10 17
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(220) 2021 05 11
(441) 2021 06 21

(210) 528688

(591) biały, czerwony, srebrny, turkus
(531) 02.09.19, 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(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 ce-
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lów 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) 347140
(220) 2021 05 12
(210) 528734
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Wieś Rzeczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI NARZĘDZI „EGA Spółka
z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa
(540)

(531) 14.07.06, 26.03.23, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych, usługi sprzedaży hurtowej narzędzi elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych, usługi sprzedaży
za pośrednictwem środków elektronicznych, zwłaszcza internetu
narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych oraz narzędzi
elektrycznych i akcesoriów do narzędzi elektrycznych, 40 Produkcja
na zamówienie narzędzi dla osób trzecich.
(111) 347141
(220) 2021 05 12
(151) 2021 10 17
(441) 2021 06 21
(732) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZERO CUKRU SŁODZIKÓW KALORII
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mB
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble, Meble tapicerowane, Meble wypoczynkowe, Meble łazienkowe, Meble ogrodowe, Meble do przechowywania, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Półki [meble],
Lustra [meble], Siedzenia [meble], Kwietniki [meble], Pufy [meble],
Toaletki [meble], Regały [meble], Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Zagłówki [meble], 35
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym usługi sprzedaży
online związane z następującymi produktami: meble, lustra, lampy,
urządzenia oświetleniowe, urządzenia sanitarne, instalacje sanitarne, artykuły wyposażenia wnętrz, pokrycia naścienne, materiały
do pokrywania podłóg, artykuły dekoracyjnie dla domu, poduszki,
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online,
Usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, Reklama, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży.
(111) 347143
(220) 2021 05 13
(210) 528793
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 21
(732)	GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRUPA psb MRÓWKA
(540)

(210) 528745

(591) biały, szary, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.21, 20.01.17
(510), (511) 32 Wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, Wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe nektary owocowe (napoje), bezalkoholowe nektary warzywne (napoje), napoje owocowe,
napoje owocowe gazowane i niegazowane, bezalkoholowe syropy
owocowe (napoje), bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), syropy do napojów bezalkoholowych, piwo.
(111) 347142
(220) 2021 05 13
(210) 528762
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 21
(732)	GRATA ŁUKASZ MEBLE-BOGART.PL, Czarna (PL)

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.07, 26.11.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych, Gromadzenie informacji
handlowej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, Usługi w zakresie prowadzenia
sklepów, sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu: artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi,
meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz
tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami ogrodniczymi, napojami bezalkoholowymi, 39 Transport, Magazynowanie, 42
Doradztwo projektowe w zakresie budownictwa i aranżacji wnętrz,
Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Udo-
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stępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji
wnętrz, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 347144
(220) 2021 05 13
(210) 528794
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 21
(732)	GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRUPA psb MRÓWKA
(540)
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kacyjnych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja
widowisk, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], Usługi orkiestry, Usługi rozrywkowe, Usługi studia
nagrań, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi
w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie opracowania
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Wystawianie spektakli
na żywo, Usługi artystów estradowych.

(111) 347146
(220) 2021 05 17
(210) 528936
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 05
(732)	STOWARZYSZENIE MUZYCZNE ŚLĄSKI JAZZ CLUB,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAZZOWY CZWARTEK Z GWIAZDĄ
(540)

(591) biały, niebieski, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 26.11.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych, Gromadzenie informacji
handlowej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, Usługi w zakresie prowadzenia
sklepów, sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu: artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi,
meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz
tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami ogrodniczymi, napojami bezalkoholowymi, 39 Transport, Magazynowanie, 42
Doradztwo projektowe w zakresie budownictwa i aranżacji wnętrz,
Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji
wnętrz, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej.

(531) 01.01.10, 27.05.01, 02.01.05
(510), (511) 41 Dystrybucja filmów, Fotografia, Dystrybucja filmów,
Fotografia, Fotoreportaże, Informacja o imprezach rozrywkowych,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], Usługi rozrywkowe, Usługi technika oświetlenia
na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi w zakresie inżynierii dźwięku
do obsługi imprez, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne
niż do celów reklamowych, Wystawianie spektakli na żywo, Usługi
artystów estradowych.
(111) 347147
(220) 2021 05 17
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 05
(732) MAJESTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJESTIK MOCNY JAK SKAŁA ROCK
(540)

(210) 528938

(111) 347145
(220) 2021 05 17
(210) 528932
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 05
(732)	STOWARZYSZENIE MUZYCZNE ŚLĄSKI JAZZ CLUB,
Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SJC Śląski Jazz Club
(540)

(531) 22.01.05, 22.01.06, 27.05.01
(510), (511) 41 Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Informacja o imprezach rozrywkowych, Komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne
[pokazy], Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie widowisk
[impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-

(591) czarny, ciemnobrązowy, biały
(531) 26.01.02, 26.01.14, 26.01.18, 02.01.08, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Kleje do użytku przemysłowego oraz stosowane w budownictwie, 16 Kleje do materiałów piśmiennych lub do użytku domowego, Kleje do celów majsterkowania, Kleje do drewna do użytku
domowego, Kleje do tkanin do użytku domowego, Kleje do użytku
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biurowego, Materiały klejące do szkła do użytku w gospodarstwie
domowym, Materiały klejące do skóry do użytku w gospodarstwie
domowym.

(111) 347148
(220) 2021 05 17
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 12
(732) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) madani
(540)

(210) 528942

(531) 27.05.05
(510), (511) 12 Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowery szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery
elektryczne, Elektryczne rowery składane, Rowery sportowe, Rowery MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery dostawcze,
Części konstrukcyjne rowerów, Ramy do rowerów, Koła rowerowe,
Szprychy do kół rowerowych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowerów, Piasty do rowerów, Przerzutki do rowerów, Pedały do rowerów,
Nakładki na pedały rowerowe, Łańcuchy do rowerów, Kierownice
do rowerów, Torby rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na bagażnik
rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwonki do rowerów, Podpórki rowerowe, Nóżki do rowerów, Pompki do rowerów,
Sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, Manetki obrotowe
do rowerów, Materiały do naprawy opon, Łatki do naprawy opon,
Zestawy narzędzi do naprawy dętek, Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy do rowerów, Akcesoria do rowerów
do przewożenia napojów, Akcesoria do rowerów do przewożenia
bagażu, Kosze przystosowane do rowerów, Dopasowane pokrowce
na rowery, Paski na palce u nóg do pedałów rowerowych, 35 Usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży detalicznej, hurtowej i online
przez sklep internetowy w zakresie takich artykułów, jak: narzędzia
ręczne do naprawy pojazdów, Klucze [narzędzia], Zestawy kluczy
nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Łyżki do opon, Kaski
zabezpieczające, Ochronne kaski sportowe, Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski ochronne dla dzieci, Kaski ochronne do uprawiania
sportu, Nakrycia głowy do ochrony przed urazami, Okulary, Okulary
dla rowerzystów, Okulary polaryzacyjne, Okulary przeciwsłoneczne,
Elektroniczne rejestratory tętna [inne niż do użytku medycznego],
Prędkościomierze rowerowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub
w ubraniach, Systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, Zamki
rowerowe (elektryczne), Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, Uchwyty na telefony komórkowe, Światła rowerowe, Lampki rowerowe na dynamo,
Rowerowe światełka odblaskowe, Światła odblaskowe na szprychy
rowerowe, Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowery
szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery
elektryczne, Elektryczne rowery składane, Rowery sportowe, Rowery MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery dostawcze,
Części konstrukcyjne rowerów, Ramy do rowerów, Koła rowerowe,
Szprychy do kół rowerowych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowerów, Piasty do rowerów, Przerzutki do rowerów, Pedały do rowerów,
Nakładki na pedały rowerowe, Łańcuchy do rowerów, Kierownice
do rowerów, Torby rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na bagażnik
rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwonki do rowerów, Podpórki rowerowe, Nóżki do rowerów, Pompki do rowerów,
Sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, Manetki obrotowe
do rowerów, Materiały do naprawy opon, Łatki do naprawy opon,
Zestawy narzędzi do naprawy dętek, Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy do rowerów, Akcesoria do rowerów
do przewożenia napojów, Akcesoria do rowerów do przewożenia
bagażu, Kosze przystosowane do rowerów, Dopasowane pokrowce
na rowery, Paski na palce u nóg do pedałów rowerowych, Plecaki,
Plecaki sportowe, Torby sportowe, Torebki noszone na biodrach,
Torebki do przewieszania przez ramię, Bidony rowerowe, Szczotki
do czyszczenia części rowerowych, Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy,
Okrycia wierzchnie [odzież], kurtki, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki
wiatroszczelne, Ocieplane kurtki, Kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Spodnie, Spodnie

sportowe, Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, Spodnie
kolarskie, Spodenki rowerowe na szelkach, Spodnie nieprzemakalne,
Spodnie wiatroszczelne, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Krótkie spodnie, Czapki [nakrycia głowy], Kominiarki, Czapki kolarskie,
Czapki sportowe, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Rękawiczki, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki bez palców, Odzież
gimnastyczna i sportowa, Komplety sportowe, Komplety odzieżowe
ze spodenkami, Kombinezony jednoczęściowe, Bielizna, Bielizna
funkcjonalna, Bielizna termoaktywna, Skarpetki, Skarpetki sportowe,
Obuwie męskie i damskie, Obuwie gimnastyczne i sportowe, Obuwie
rekreacyjne, Buty do jazdy na rowerze, Getry [ochraniacze] zakładane
na buty, Pokrowce na buty, inne niż do celów medycznych, Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Sportowe ochraniacze na ręce
do jazdy na rowerze, Sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy
na rowerze, Ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na rowerze [artykuły sportowe], Ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], Ochraniacze nóg do użytku sportowego, Sportowe nakolanniki
do jazdy na rowerze, Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne i sportowe, Sprzęt sportowy, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Publikowanie materiałów reklamowych online.

(111) 347149
(220) 2021 05 17
(210) 528943
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 05
(732)	AMBRYSZEWSKI ANDRZEJ YOKOHAMA ELECTRONICS,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LUXIMED
(540)

(591) czarny
(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego,
Jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, Jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego, 10 Rękawiczki do badań do celów medycznych, Rękawiczki
ochronne do celów medycznych, Jednorazowe rękawiczki do celów
chirurgicznych, Lateksowe rękawiczki do użytku chirurgicznego, Rękawiczki lateksowe do celów weterynaryjnych, Rękawiczki lateksowe
do celów stomatologicznych, Rękawiczki ochronne do celów weterynaryjnych, Jednorazowe rękawiczki do celów weterynaryjnych.
(111) 347150
(220) 2021 05 17
(210) 528982
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 12
(732)	SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowny)
(540)	STERN
(510), (511) 8 Ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy do naprawy i konserwacji rowerów, Skrobaki [narzędzia ręczne], Klucze [narzędzia], Skuwacze do łańcuchów rowerowych [narzędzia], Łyżki
do opon rowerowych, Klucze do opon, Narzędzia do czyszczenia
łańcuchów rowerowych, Przyrządy do czyszczenia łańcuchów rowerowych, Przyrządy do smarowania łańcuchów rowerowych, Klucze
do centrowania kół rowerowych, Wielofunkcyjne narzędzia do rowerów, 9 Uchwyty na telefony komórkowe przystosowane do mocowania na kierownicy roweru, Uchwyty na telefon do roweru, 16 Naklejki
odblaskowe, 21 Systemy do picia składające się z bukłaka na płyn
oraz rurki do picia, Butelki na wodę, Bidony rowerowe, Bidony sprzedawane puste, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, 26 Klipsy
do spodni dla rowerzystów, Rzepy w postaci taśm.
(111) 347151
(220) 2021 05 17
(210) 528983
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 12
(732)	SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Singapur (SG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STERN
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(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.17
(510), (511) 8 Ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy do naprawy i konserwacji rowerów, Skrobaki [narzędzia ręczne], Klucze [narzędzia], Skuwacze do łańcuchów rowerowych [narzędzia], Łyżki
do opon rowerowych, Klucze do opon, Narzędzia do czyszczenia
łańcuchów rowerowych, Przyrządy do czyszczenia łańcuchów rowerowych, Przyrządy do smarowania łańcuchów rowerowych, Klucze
do centrowania kół rowerowych, Wielofunkcyjne narzędzia do rowerów, 9 Uchwyty na telefony komórkowe przystosowane do mocowania na kierownicy roweru, Uchwyty na telefon do roweru, 16 Naklejki
odblaskowe, 21 Systemy do picia składające się z bukłaka na płyn
oraz rurki do picia, Butelki na wodę, Bidony rowerowe, Bidony sprzedawane puste, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, 26 Klipsy
do spodni dla rowerzystów, Rzepy w postaci taśm.
(111) 347152
(220) 2021 05 19
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) MULTIFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) multifarb
(540)

(210) 529111

(591) ciemnoniebieski, niebieski, czerwony, żółty, czarny
(531) 24.17.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej w sieci sklepów w zakresie: klejów,
silikonów, środków do konserwacji betonu, cegły, płytek i dachówki, żywic poliestrowych, żywic epoksydowych, bejc, farb, lakierów,
emalii, farb podkładowych, farb prądoprzewodzących, farb i olejów
do konserwacji i renowacji pokryć dachowych i betonu, środków
do konserwacji drewna, preparatów zabezpieczających przed psuciem się drewna, past do pigmentowania farb, preparatów zabezpieczających przed rdzą, rozcieńczalników, środków do usuwania farb
i lakierów, papierów ściernych, Płótna ściernego, preparatów antygrzybicznych do drewna, pędzli, wałków malarskich, taśm malarskich,
folii zabezpieczających przy malowaniu, zapraw budowlanych.
(111) 347153
(220) 2021 05 24
(210) 529256
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 05
(732) POLIFARB-ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) radiator
(510), (511) 2 Farby, Lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb
i lakierów, Farby antykorozyjne, Lakiery antykorozyjne, Powłoki antykorozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej.
(111) 347154
(220) 2021 05 24
(210) 529257
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 05
(732) POLIFARB-ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lowistal
(510), (511) 2 Farby, Lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb
i lakierów, Farby antykorozyjne, Lakiery antykorozyjne, Powłoki antykorozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej.
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(111) 347155
(220) 2021 05 24
(210) 529258
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 05
(732) POLIFARB-ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lowigrunt
(510), (511) 2 Farby, Lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb
i lakierów, Farby antykorozyjne, Lakiery antykorozyjne, Powłoki antykorozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej.
(111) 347156
(220) 2021 05 24
(210) 529259
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 05
(732) POLIFARB-ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) stolmal
(510), (511) 2 Farby, Lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb
i lakierów, Farby antykorozyjne, Lakiery antykorozyjne, Powłoki antykorozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej.
(111) 347157
(220) 2021 05 24
(210) 529260
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 05
(732) POLIFARB-ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lowigraf
(510), (511) 2 Farby, Lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb
i lakierów, Farby antykorozyjne, Lakiery antykorozyjne, Powłoki antykorozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej.
(111) 347158
(220) 2021 05 25
(210) 529307
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) POLCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Błękitny Plus DODATEK ANTYSMOGOWY 30% MNIEJSZA
EMISJA
(540)

(591) jasnoniebieski, niebieski, granatowy, czarny
(531) 24.13.25, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01, 24.17.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Preparaty do oszczędzania paliwa, Dodatki chemiczne do obróbki paliwa, Preparaty chemiczne używane jako dodatki
do paliw w celu poprawiania spalania, 4 Paliwa, Paliwa ze źródeł
biologicznych, Preparaty wiążące do paliw stałych, Dodatki niechemiczne do paliw zapobiegające powstawaniu osadów w komorze
spalania, Dodatki paliwowe zapobiegające osadzaniu się popiołu
w urządzeniach do spalania paliw kopalnych.
(111) 347159
(220) 2021 05 26
(210) 529389
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732)	LANGER AGATA PROGRESSMAKERS GRUPA SZKOLENIOWO
DORADCZA, Stasi Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mydlana Kwiaciarnia
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(540)

(591) różowy, zielony, biały
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Produkty z mydła, Kwiaty z mydła, 26 Sztuczne kwiaty
w bukietach, Kwiaty z mydła w bukietach.

dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.

(111) 347162
(220) 2021 04 22
(210) 527924
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732)	Shenzhen Green Olive Environmental Protection
Technology Co., Ltd, Shenzhen (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GREEN OLIVE
(540)

(111) 347160
(220) 2021 06 01
(210) 529680
(151) 2021 10 29
(441) 2021 07 12
(732) OVIKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVIklinika
(540)

(591) biały, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Szkolenia personelu, 42 Usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, 44 Usługi w zakresie badań lekarskich,
Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Kliniki
medyczne, Usługi klinik medycznych, Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne, Badania medyczne, Usługi medyczne, Pomoc
medyczna, Prowadzenie placówek medycznych, Usługi w zakresie
analiz medycznych, Usługi zapładniania metodą in vitro, Doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], Usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, Usługi leczenia w zakresie płodności człowieka.
(111) 347161
(220) 2021 03 03
(210) 525462
(151) 2021 08 30
(441) 2021 05 17
(732)	SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ARTEOMEA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez
zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji
włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki sanitarne zawarte w tej klasie, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające,
Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne,
Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały zawarte w tej klasie, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla
niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 21 Miseczki, Zestawy do przypraw, Pojemniki do użytku
domowego lub kuchennego, Serwisy-zastawy stołowe, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Naczynia na napoje, Wykałaczki, Naczynia szklane do napojów, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny,
terakoty i szkła, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego.
(111) 347163
(220) 2015 01 20
(210) 437892
(151) 2021 09 30
(441) 2015 05 11
(732) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUCT of POLAND PREMIUM Krupnik VODKA Made from
the finest varieties of grain and crystalline pure water, according
to tradition of vodka production in our distillery since 1846
Starogard Gd TRRD 1846
(540)

(591) brązowy, ciemnoczerwony, czarny, czerwony, jasnoszary,
szary, zielony
(531) 03.01.14, 05.01.03, 05.01.06, 05.01.16, 24.01.09, 24.01.13,
24.01.17, 24.01.18, 24.01.20, 25.01.15, 25.01.17, 25.01.19, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódka.
(111) 347164
(220) 2015 05 04
(210) 442102
(151) 2021 10 12
(441) 2015 08 17
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540)	AD 1629 TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE Pierwsze Zbiory
(540)

(591) złoty, brązowy
(531) 02.01.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.11.15, 26.02.03,
26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa.
(111) 347165
(220) 2016 11 07
(151) 2021 10 13
(441) 2017 02 06
(732) MARTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARTOM
(540)

(210) 463611

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 10.03.11, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, dzienniki, książki, 35 tworzenie i administrowanie stron internetowych, aukcje publiczne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, w tym Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów gospodarstwa
domowego, sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów RTV, sprzedaż
detaliczna i hurtowa artykułów biurowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów telefonicznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów komputerowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów
motoryzacyjnych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów fotograficznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów zoologicznych,
sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów sportowych, sprzedaż
detaliczna i hurtowa akcesoriów turystycznych, sprzedaż detaliczna
i hurtowa akcesoriów dla dzieci, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów kosmetycznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów
spożywczych, badania biznesowe, sprzedaż detaliczna i hurtowa
akcesoriów tekstylnych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów
obuwniczych, sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów samochodowych, 42 tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet, aukcje internetowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, administrowanie sieciami
komputerowymi, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
obsługa baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie danych komputerowych do baz danych .
(111) 347166
(220) 2016 12 19
(151) 2021 10 13
(441) 2018 08 06
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Setti

(210) 465333
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(540)

(591) szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.13.01, 26.13.25
(510), (511) 7 Urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, urządzenia o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia
i sprzątania pomieszczeń, elektryczne urządzenia czyszczące
do użytku domowego, pralki, maszyny i urządzenia do polerowania
do użytku domowego, elektryczne, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, szatkownice
do warzyw jako maszyny, maszyny i roboty kuchenne, elektryczne,
elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, suszarki, wirówki, suszarko-wirówki do celów domowych,
elektryczne urządzenia kuchenne do przetwarzania żywności, elektryczne szatkownice do warzyw, elektryczne maszynki do siekania,
kuchenne urządzenia elektryczne, narzędzia ręczne elektryczne
do użytku podczas przygotowywania potraw nie ujęte w innych klasach, kuchenne urządzenia elektrotechniczne, odkurzacze, prasownice elektryczne, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne maszynki do mięsa, miksery jako urządzenia kuchenne, elektryczne
młynki i wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice do chleba, malaksery, maselnice,
rozdrabniarki do odpadów, urządzenia i przyrządy napędzane silnikiem elektrycznym, mianowicie: do obróbki i przetwórstwa, zamiatające, czyszczące, myjące, piorące, tnące, wiercące, ścierającej, ostrzące, do obróbki powierzchni, do szycia, ogrodowe, nożyce ogrodnicze,
opryskiwacze ogrodnicze jako maszyny, elektryczne urządzenia
i przyrządy ogrodnicze i do trawników, urządzenia i przyrządy
ogrodnicze inne niż ręczne, kosiarki do użytku ogrodniczego, narzędzia ogrodnicze napędzane elektrycznie, piły ogrodnicze, matryce
drukarskie, automaty sprzedające, maszyny i urządzenia ogrodnicze,
zasadzarki (urządzenia do sadzenia), opryskiwacze jako maszyny,
szczotki elektryczne i/lub sterowane elektrycznie ( części maszyn
ogrodniczych, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże
kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek, nieelektryczne, żelazka, przybory do higieny i pielęgnacji urody, elektryczne maszynki do golenia i strzyżenia, narzędzia ogrodnicze
o napędzie ręcznym, artykuły i akcesoria ogrodnicze nie ujęte w innych klasach, mianowicie narzędzia ogrodnicze tnące obsługiwane
ręcznie, miedzy innymi noże, nożyce, sekatory, sprzęt ogrodowy,
narzędzia do sadzenia, pielęgnacji zieleni i kształtowania krajobrazu,
zasadzarki, ręczne urządzenia do sadzenia, ręcznie obsługiwane
opryskiwacze, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, power banki (banki energii jako urządzenia, w tym
przenośne baterie, akumulatory, przenośne ładowarki), magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych (pomocnicze elementy maszyn
i urządzeń do przetwarzania danych), komputery, akcesoria komputerowe (elementy pomocnicze do komputerów), urządzenia do gaszenia ognia, radioodbiorniki, przewody komputerowe, kable elektryczne, kable do zastosowania w elektryce, przewody elektryczne,
listwy zaciskowe elektryczne, złącza elektryczne, uchwyty i listwy
rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne dla urządzeń dla sprzętu do komunikacji, dla urządzeń informatycznych, i telekomunikacji, do zastosowania
w elektryce, komponenty elektryczne i elektroniczne, osprzęt elektryczny nie zawarty w innych klasach, tablety, peryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia peryferyjne do odtwarzania danych,
klawiatury, joysticki, oprogramowanie komputerowe do gier wideo,
oprogramowanie komputerowe do edycji tekstu, oprogramowanie
narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne do użytku
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z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony
samochodowe, telefony satelitarne, telefony VolP, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui na telefony, telefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, telefony
komórkowe do użytku w pojazdach, sprzęt do komunikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządzenia
systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, błyskowe żarówki, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, części, akcesoria
i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów., 10 inhalatory, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
oraz instalacje sanitarne, urządzenia do podgrzewania, chłodzenia
i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia
i zamrażania, ekspresy do kawy, elektryczne, filtry do kawy, elektryczne, czajniki elektryczne, podgrzewacze do potraw, elektryczne
garnki do podawania potraw, frytkownice elektryczne, kuchenny
sprzęt elektryczny, grzejniki elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne,
lodówki, instalacje do kąpieli, osprzęt do wyłapywania i usuwania
odpadków do umywalek i wanien, części i akcesoria do wymienionych urządzeń, instalacje sanitarne, części i akcesoria do instalacji
sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne, żarówki, elektryczne lampy,
urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie kuchenne do obróbki, gotowania, podgrzewania, chłodzenia żywności i napojów,
elektryczne urządzenia do oczyszczania powietrza, systemy i maszyny do nawadniania ogrodniczego, formy do wypieku ciast elektryczne ( urządzenia ), części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 12 Pojazdy i środki transportu pojazdy
jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki
do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy z silnikiem
lub bez, skutery wodne, pojazdy, skutery, śnieżne, skutery do transportu, skutery sterowane elektrycznie, skutery sterowane elektrycznie, skutery wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego
wyposażone w silnik lub nie, motorowery, motocykle, motocykle
do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria
do rowerów ( części), akcesoria do skuterów ( części), części, akcesoria
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 16 artykuły i materiały piśmienne zawarte w tej klasie, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, papier i karton, materiały drukowane, wydawnictwa reklamowe, katalogi, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety,
broszury, druki, formularze, fotografie, kalendarze, książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publikacje, rysunki, koperty, kupony papierowe, kartki okolicznościowe, papierowe
ozdoby, arkusze i materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, torby i worki do pakowania i zawijania papierowe i/lub z tworzyw sztucznych, czcionki drukarskie, gazety czasopisma i wydawnictwa periodyczne, torebki i artykuły do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, jednorazowe
produkty papierowe, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 21 Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, odkurzacze nieelektryczne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, artykuły gospodarstwa domowego, nieelektryczne przybory
gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne nieelektryczne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, miksery domowe, nieelektryczne, blendery
nieelektryczne, skrobaczki do użytku domowego, podstawki pod
żelazka do prasowania, przenośne lodówki, nieelektryczne, elektryczne szczoteczki do zębów i grzebieni, naczynia i przybory do serwowania potraw, tace do podawania potraw, naczynia do gotowania, szczotki i artykuły szczotkarskie ( artykuły ogrodnicze ), w tym:
szczotki z możliwością podłączenia do węża dostarczającego wodę,
szczotki do trawników, szczotki do użytku na korze drzew, szczotki
z pojemnikiem na detergent, szczotki elektryczne do użytku ogrodniczego, sprzęt ogrodowy do sprzątania, czyszczenia, rękawice
ogrodnicze, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, 28 urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku
z zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne, części, akcesoria i pojedyncze elementy

do wymienionych towarów, urządzenia rozrywkowe i do gier
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry i zabawki,
artykuły sportowe i gimnastyczne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, sprzedaż w sieci handlowej
i za pomocą globalnej sieci komputerowej, w tym poprzez e-sklepy,
usługi aukcyjne, sprzedaż za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej,
sprzedaż katalogowa następujących towarów: sprzęt RTV i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty, zestawy kina domowego, zestawy kina
domowego z DVD w formacie zapisu optycznego, kina domowe
z DVD, odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urządzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, gramofony, odtwarzacze
MP3, odtwarzacze MP4,Video, radia, radiobudziki, radioodtwarzacze,
słuchawki bezprzewodowe, słuchawki tradycyjne, stacje dokujące /
głośniki, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe, zasilacze, ładowarki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia elektroniczne, w tym
do użytku domowego, subwoofery, wzmacniacze, projektory, ekrany
projekcyjne, projektory tradycyjne, uchwyty do projektorów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery,
akcesoria komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, telewizory,
radioodbiorniki, przewody komputerowe, kable, kable do zastosowania w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza
elektryczne, przewody audio video, kable i przewody do przesyłu
i transmisji sygnału i/ lub połączeń audio video, uchwyty i listwy rtv,
uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach,
listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia,
akcesoria instalacyjne, tablety, gry wideo, urządzenia elektroniczne,
dostępu do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne komputerowe, klawiatury, joysticki, oprogramowanie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji
danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony
przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefony VolP, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui na telefony, telefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem
częstotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, urządzenia
do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządzenia systemu
GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, błyskowe żarówki, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, urządzenia
do podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lodówki, zamrażarki,
pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuchnie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elektryczne, ceramiczne, indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenek, kuchenek mikrofalowych, kuchenki do zabudowy, akcesoria i pojedyncze elementy do kuchni i kuchenek, piekarniki,
piekarniki parowe, płyty, płyty gazowe, ceramiczne, indukcyjne, okapy, okapy szafkowe i podszafkowe, kominowe, wyspowe, filtry
do okapów, blendery, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, ekspresy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary i parowary, krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, miksery stojące, młynki elektryczne, opiekacze i sandwicze, piekarniki, roboty wieloczynnościowe,
sokowirówki, tostery, wagi kuchenne, wyciskarki do cytrusów, wypiekacze do chleba, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia i urządzenia użytkowane w gospodarstwie domowym, akcesoria do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki
do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery do stóp, prostownice i karbownice, strzyżarki i trymery suszarki do włosów, suszarko
lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi łazienkowe, akcesoria do domu
dekoracyjne i użytkowe stanowiące wyposażenie wnętrz i uzupełniające wnętrza, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń biurowych, środki do urządzeń AGD do czyszczenia, konserwacji, pielęgnacji, urządzenia wielofunkcyjne, mianowicie będące najczęściej
połączeniem 2 lub więcej funkcji kilku urządzeń, odnoszące się
do różnych kategorii sprzętów, mianowicie sprzętu RTV i AGD, urzą-
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dzeń i sprzętu technologii informacyjnej i audiowizualnej, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera z drukarką atramentową, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje
kopiarki, faksu i skanera z drukarką laserową, alkomaty, deski do prasowania, generatory pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejniki konwektorowe, maszyny do szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące
ręczne, stacje pogodowe i termometry, wentylatory, żelazka, klimatyzatory, klimatyzatory przenośne, pochłaniacze wilgoci, akcesoria
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, środki do prasowania, środki piorące, komputery, notebooki, ultrabooki, akcesoria
komputerowe, torby do notebooków, czytniki kart pamięci, zasilacze
do notebooków, tunery TV i FM, zestawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria do tabletów, czytniki ebooków, etui na czytniki ebooków, etui na tablety, monitory, monitory LED, monitory LCD, drukarki, drukarki i urządzenia biurowe, drukarki laserowe, niszczarki,
laminatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, oprogramowanie, programy komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośniki, danych nagrane
i czyste, tusze, tonery, papier i folie, klawiatury, klawiatury z myszką,
myszy jako akcesoria komputerowe, podkładki pod mysz, głośniki,
joypady, kierownice, kamery internetowe, kamery IP, dyski twarde
zewnętrzne, pamięci przenośne, słuchawki z mikrofonem, mikrofony, listwy i filtry zasilające, bezprzewodowe karty sieciowe, płyty CD,
DVD, optyczne, przewody komputerowe i adaptery, części komputerowe, joysticki, karty dźwiękowe, karty graficzne, napędy, obudowy
pamięci, płyty główne, procesory, zasilacze, routery, modemy, konsole, konsole przenośne, gry PC, akcesoria do konsol, aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, aparaty kompaktowe,
aparaty kompaktowe z wymienną optyką, karty pamięci, obiektywy
do aparatów, lampy błyskowe, baterie, ładowarki do akumulatorów,
pokrowce, statywy, kamery cyfrowe, akcesoria do kamer, kamery
sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, fotoksiążki, fotoobrazy, sprzęt
i urządzenia do nawigacji, przenośne systemy nawigacyjne, części,
akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, ładowarki, nawigacja treningowa, ręczne urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory, smartfony, akcesoria do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, pokrowce,
ładowarki samochodowe, ładowarki przenośne, ładowarki sieciowe,
smartwatche, zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, aparaty telefoniczne, faksy, telefony bezprzewodowe, telefony przewodowe, radiotelefony, CB radia, anteny CB, krótkofalówki, urządzenia
do porozumiewania się na odległość, nawigacje samochodowe, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki telefoniczne, baterie do telefonów, karty sim, karty telefoniczne do telefonów komórkowych,
plecaki, torby, gry planszowe, zabawki, artykuły sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt do ćwiczeń, akcesoria sportowe, pojazdy
i środki transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi
jako pojazdy, skutery wodne, hulajnogi wyposażone w silnik lub bez,
skutery do transportu, skutery sterowane elektrycznie, pojazdy jako
skutery śnieżne, skutery wyposażone w silnik, skutery do transportu
osobowego wyposażone w silnik lub nie, motorowery, motocykle,
motocykle do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów,
akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, sportowe akcesoria
zimowe, ekspanderym, kijki, łyżworolki, rowerki, tarcze, stopery, zegarki do biegania, narzędzia ogrodowe, narzędzia do prac remontowych i budowlanych, artykuły ogrodnicze, wentylatory, myjki i akcesoria do myjek ciśnieniowych, akcesoria do ogrodu, glebogryzarki,
konewki ogrodowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samojezdne, kosiarki spalinowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofory,
frezarki górnowrzecionowe, alarmy, sprzęt i przyrządy pomiarowe,
świetlówki kompaktowe, żarówki LED, żarówki, taśmy, urządzenia
i sprzęt 3D, programy i oprogramowania 3D, dyski optyczne, DVD,
akcesoria, pojedyncze elementy i części do wymienionych towarów,
narzędzia i przyrządy ręczne, o napędzie ręcznym, ostrza, w tym maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia, urządzenia i przyrządy
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub obrazów, magnetyczne
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nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, urządzenia do gaszenia ognia, termometry nie do celów medycznych, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary do, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia
klimatyzacyjne, elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek,
elektryczne ogrzewane poduszki, koce nie do celów leczniczych,
czajniki elektryczne, elektryczne naczynia do gotowania, narzędzia
maszynowe, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczne, elektryczne maszyny i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, gąbki, sprzęt
i akcesoria do czyszczenia, mycia, szczotki, materiały szczotkarskie,
przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym i kuchni,
skrobaki, szczotko-skrobaczki, ręczne i elektryczne narzędzia do siekania, mielenia, wyciskania, elektryczne grzebienie, elektryczne
szczoteczki do zębów, artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa
domowego, nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego,
wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne,
roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne,
otwieracze do puszek nieelektryczne, żelazka, przybory do higieny
i pielęgnacji urody, środki i substancje do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, chemia gospodarcza, preparaty chemiczne, w tym preparaty chemiczne do powierzchniowego mycia
pojazdów, kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, chemia
samochodowa, płyny eksploatacyjne do samochodów, płyny
do spryskiwaczy, substancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty
chemiczne zapobiegające zamarzaniu oraz chłodziwa do pojazdów
samochodowych, odmrażacze do zamków, gry, zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, zabawki, karty do gry, walizy,
walizki, torby podróżne, parasolki, wyroby rymarskie i kaletnicze,
odzież, odzież ochronna i sportowa, buty, nakrycia głowy, towary
z branży odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, elektroniczne usługi handlu, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i handlowych, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklama korespondencyjna, usługi promocyjne,
promocja sprzedaży towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie promocyjne i/lub reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, multimedialne
prezentacje towarów i usług w celu sprzedaży, prezentacja komunikatów/treści promocyjnych i reklamowych za pomocą dowolnej formy, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, broszur, materiałów drukowanych, newsletterów, kompilacja ogłoszeń reklamowych, w tym do wykorzystania w Internecie, promocja handlu, w tym
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji handlowej i gospodarczej, dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, w tym za pośrednictwem mediów, obsługa w zakresie handlu za pomocą poczty
elektronicznej, organizowanie programów lojalnościowych, promocyjnych i aukcji, obsługa programów lojalnościowych, programów
promocyjnych i aukcji, organizowanie eventów, wystaw, targów
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, cyfrowo rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń,
publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie informacji
handlowych i gospodarczych, promocja sprzedaży na rzecz osób
trzecich, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
oraz w celu przeprowadzania sprzedaży produktów za pomocą globalnej sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, kompilacja i systematyzacja informacji tekstowej oraz obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych,
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poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, zarządzanie w działalności handlowej, usługi informacyjne dla konsumentów, udzielanie
i dostarczanie informacji dotyczących handlu, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, prowadzenie punktów handlowych, usługi konsultacyjne, doradcze w zakresie wymienionych usług, informacja o wymienionych usługach. .

(111) 347167
(220) 2017 07 28
(210) 474712
(151) 2021 10 12
(441) 2018 05 07
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA WĘDLIN nature
(540)

(540)

(591) szary, niebieski
(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 bułka tarta, pieczywo chrupkie, wyroby piekarnicze,
wyroby cukiernicze.
(111) 347172
(220) 2017 12 18
(210) 480234
(151) 2021 09 30
(441) 2018 04 30
(732) PASSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łańcut (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Majestic
(540)

(591) niebieski, biały, zielony, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(111) 347168
(220) 2017 07 28
(210) 474730
(151) 2021 10 12
(441) 2018 05 07
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aril carski szmaragd
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środki odświeżające powietrze, 5 środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze.
(111) 347169
(220) 2017 07 28
(210) 474731
(151) 2021 10 12
(441) 2018 05 07
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aril królewski rubin
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środki odświeżające powietrze, 5 środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze.

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 30 cukierki, pakowane ciastka suche i biszkopty z galaretką, pakowane wafle suche z nadzieniem.
(111) 347173
(220) 2018 05 09
(210) 485758
(151) 2021 10 07
(441) 2018 09 17
(732)	LIPID SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VITA-D-LIP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne,
preparaty witaminowe do celów leczniczych i prozdrowotnych, preparaty mineralne do celów leczniczych i prozdrowotnych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych i prozdrowotnych, suplementy diety.
(111) 347174
(220) 2019 01 15
(210) 494772
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MILK STOUT PERŁA PIWO ZIMOWE
(540)

(111) 347170
(220) 2017 07 28
(210) 474733
(151) 2021 10 12
(441) 2018 05 07
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) madero
(510), (511) 30 przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy, chutney
i pasty, sosy, chrzan, ketchup, musztarda.
(111) 347171
(220) 2017 08 31
(210) 475984
(151) 2021 10 26
(441) 2018 08 06
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANO

(591) brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, złoty
(531) 29.01.14, 26.01.01, 27.05.01, 24.01.03, 05.01.10
(510), (511) 32 piwo, napoje słodowe.
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(111) 347175
(220) 2019 02 25
(210) 496356
(151) 2021 10 26
(441) 2019 04 15
(732) BCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DABCAST
(510), (511) 9 aparatura nadawcza i odbiorcza do nadawania radiowego, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interfejsy
komputerowe, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów
elektronicznych, oprogramowanie komputerowe, platformy oprogramowania komputerowego, programy komputerowe do użycia
w telekomunikacji, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy,
urządzenia do transmisji, zespoły nadawcze [telekomunikacja], anteny, urządzenia do łączności bezprzewodowej, bezprzewodowe
urządzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych,
anteny radiowe, anteny sygnałowe, anteny do sygnałów radiowych,
anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, anteny jako
urządzenia komunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, urządzenia
telekomunikacyjne, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, urządzenia do przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne
do użytku w sieciach radiofonii komórkowej, urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, sprzęt do zapisu danych, urządzenia do nagrywania obrazu, nadajniki cyfrowe,-z wyłączeniem wymienionego powyżej oprogramowania komputerowego w zakresie jego użycia w usługach
finansowych, 37 naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego
do urządzeń przetwarzających dane, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów
telekomunikacyjnych, montaż i naprawa anten, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu komunikacyjnego, konserwacja urządzeń
telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 38 dostarczanie
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, doradztwo
w zakresie telekomunikacji, informacja o telekomunikacji, łączność
poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie
informacji, transmisja, w tym cyfrowa, danych, dźwięku i obrazu,
także przez radio, telewizję, drogą satelitarną, kablową, przez eter
i elektronicznie, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów
telewizyjnych, usługi doradcze i konsultacyjne związane z łącznością
bezprzewodową i sprzętem do łączności bezprzewodowej, usługi
łączności cyfrowej, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi telekomunikacyjnej
sieci cyfrowej, usługi transmisyjne, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, transmisja
danych, przesyłanie informacji cyfrowych, przekazywanie informacji
za pomocą radia, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, przesyłanie informacji drogą online, usługi telekomunikacyjne
pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem
radiowych sieci komórkowych, usługi transmisji danych przez sieci
telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi w zakresie transmisji i odbiory danych za pomocą
środków telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet, usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, transfer cyfrowy danych, cyfrowa
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja programów
telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub
bezprzewodowych, nadawanie bezprzewodowe,-wszystkie wymienione powyżej usługi nie dotyczą oraz nie są związane z usługami
finansowymi, 42 badania i konsultacje w zakresie projektów technicznych, doradztwo radiowo-techniczne, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
instalacja i utrzymanie programów komputerowych, inżynieria techniczna, projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz oprogramowania
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i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie technologii informacyjnych,
usługi w zakresie audytu i analizy systemów informatycznych i oprogramowania komputerowego, Platforma jako usługa [PaaS], projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, analiza sygnałów
telekomunikacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem komputerów i oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, monitoring systemów sieciowych, doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, usługi monitorowania
systemów komputerowych, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych,
usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania
danych, opracowywanie systemów do przesyłania danych, wypożyczanie oprogramowania użytkowego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania
komputerowego,-wszystkie wymienione powyżej usługi nie dotyczą
oraz nie są związane z usługami finansowymi.

(111) 347176
(220) 2019 08 01
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) DRZEWIECKA LIDIA ASTER LI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aster LI.
(540)

(210) 503030

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnoróżowy, szary
(531) 27.05.01, 27.05.03, 26.11.01, 29.01.14
(510), (511) 25 berety, chusty, getry, kamizelki, kapelusze, koszule,
mundury, nakrycia głowy, peleryny, obuwie plażowe, obuwie, odzież,
okrycia wierzchnie, podwiązki, pończochy, rajstopy, skarpetki, staniki, swetry, sukienki, szelki, szaliki, trykoty, woalki, krawaty, bandany
na szyję, 35 agencje reklamowe, badania rynku, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, marketing,
wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych i reklamowych,
pokazy towarów, public relations, księgowanie kosztów, 45 usługi
w zakresie mediacji, arbitrażu, własności intelektualnej, wypożyczanie odzieży, sprawy sporne.
(111) 347177
(220) 2019 11 26
(210) 507190
(151) 2021 10 05
(441) 2019 12 30
(732) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEYNN BEAUTY
(510), (511) 3 dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy
perfumowane, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, perfumy, spraye do ciała, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe kremy i płyny do pielęgnacji ciała, zapachy, balsamy samoopalające [kosmetyki], błyszczyki
do ust, brokat do twarzy, brokat do twarzy i ciała, cienie do powiek,
etui na szminkę, eyelinery, eyelinery w ołówku, fluid do makijażu,
kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, kolorowe kosmetyki
do oczu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, korektor do twarzy,
kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do ust, kredki do makijażu, kredki do ust,
kremy kosmetyczne, ołówki do brwi, palety błyszczyków do ust, palety cieni do powiek, prasowany puder do twarzy, produkty kolorowe do policzków, pudry w kamieniu [kosmetyki], róż, róż do twarzy,
szminki do ust, tusz do brwi, tusze do rzęs, wydłużające tusze do rzęs,
kremowe mydło do ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do pielęgnacji
ciała, mydła kosmetyczne, mydła w kremie do mycia, mydła w pły-
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nie do kąpieli, peelingi złuszczające do stóp, peelingi złuszczające
do rąk, szampony do ciała, żele do użytku kosmetycznego, żele pod
prysznic, aromatyczne olejki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone
kosmetykami, olejkami i barwnikami, musująca piana do kąpieli,
mydło do kąpieli, olejek do kąpieli, perełki zawierające kosmetyki
do kąpieli, piana do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, żel do kąpieli, dezodoranty, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do stóp
[nielecznicze], balsamy do ust, błoto kosmetyczne do ciała, emulsje
do wzmacniania paznokci, kosmetyczne maski błotne, koncentraty
nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do paznokci, kremy do rąk, kremy
do twarzy, kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy perfumowane, kremy
po goleniu, kremy ujędrniające skórę, lakiery do paznokci, maseczki
do ciała, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy,
maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki do skóry, masło do ciała, masło do rąk
i ciała, mleczka do ciała, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające,
mus do pielęgnacji skóry, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze serum do skóry, odżywki do paznokci, odżywki do ust, olejki
do ciała, olejki do opalania, peelingi złuszczające do ciała, peelingi
złuszczające do twarzy, pianka do czyszczenia, płyn do golenia, płyn
do kąpieli, płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płyny do golenia, płyny oczyszczające, preparaty kosmetyczne do samoopalania, proszki do kąpieli, puder do ciała, rzęsy, rzęsy sztuczne,
serum do twarzy do celów kosmetycznych, preparaty złuszczające
do pielęgnacji skóry [peelingi], sole do kąpieli, szminki w kremie
do ust, toniki do skory, toniki do twarzy [kosmetyki], zapachowe kremy do ciała, żele do twarzy, żele oczyszczające, balsam do włosów,
kosmetyczne płyny do włosów, kremy odżywcze, maseczki do włosów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów, odżywki
pielęgnacyjne do włosów, pianka do włosów, pianka do stylizacji włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny ochronne do włosów, preparaty do układania włosów, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry
głowy, serum do włosów, szampony do włosów, szampony z odżywką do włosów, balsamy do golenia, płyny po goleniu, 4 świece perfumowane, świece zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne, 10 rękawice do masażu, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory
do makijażu, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do nakładania
makijażu na oczy, atomizery do perfum, dozowniki do kosmetyków,
dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], dozowniki mydła, dozowniki produktów do mycia ciała, dozowniki szamponu, flakony na perfumy, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, gąbki
do ciała, gąbki do kąpieli, gąbki kosmetyczne, grzebienie, grzebyki
do rzęs, miseczki, mydelniczki, pędzelki do eyelinerów, pędzelki do makijażu, pędzelki do ust, pojemniki na kosmetyki, przybory
kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy ręczne do nakładania
kosmetyków, puderniczki [pojemniczki], rękawice do peelingu, rozpylacze do perfum, szczoteczki do brwi, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki kąpielowe, artykuły porcelanowe dla
celów dekoracyjnych, ozdobne figurki wykonane ze szkła, ozdobne
pudełka szklane, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
szkła, szkło ozdobne, pojemniki na pędzelki, szczotki do włosów,
szczotki kąpielowe, 24 ręczniki, ręczniki [duże, kąpielowe], ręczniki
wykonane z materiałów tekstylnych, tekstylne artykuły kąpielowe,
35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów,
usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 41 instruktaż
w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody,
szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, usługi szkół pielęgnacji urody, 44 doradztwo dotyczące
kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, manicure, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, salony piękności, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji
w dziedzinie stylizacji włosów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skory, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczonego online lub osobiście, usługi doradztwa w zakresie
pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi manicure
i pedicure, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji
paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi

spa, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie
makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie skóry, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie porad
kosmetycznych, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi
wizażystów, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi
zabiegów pielęgnacji ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne
dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(111) 347178
(220) 2020 02 19
(151) 2021 03 09
(441) 2020 11 23
(732) DERUS KAROLINA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OUTLET SKNERUS
(540)

(210) 510361

(591) czerwony, biały, ciemnoniebieski
(531) 26.04.22, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: nowego i powystawowego sprzętu RTV oraz AGD, nowych i powystawowych mebli oraz
mebli ogrodowych, nowego i powystawowego sprzętu sportowego,
nowych i powystawowych elementów wystroju wnętrz i akcesoriów
domowych, nowych i powystawowych akcesoriów samochodowych, nowej i powystawowej odzieży, nowych i powystawowych akcesoriów dla dzieci i niemowląt, nowych i powystawowych zabawek.
(111) 347179
(220) 2020 03 07
(210) 511178
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 07
(732) PISZCZÓR DOROTA AGRO-TECHMA,
Koźmin Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AGROTECHMA
(510), (511) 12 pojazdy lądowe, pojazdy lądowe o napędzie elektrycznym, ciągniki rolnicze, kabiny do ciągników rolniczych i kombajnów,
kabiny do wózków widłowych, koła pojazdów lądowych, ogumienie
do ciągników i maszyn rolniczych, silniki do pojazdów lądowych, ciągników rolniczych, części składowe mechanizmów sprzęgania i napędu ciągników, szyby hartowane do pojazdów, szyby hartowane
do ciągników rolniczych.
(111) 347180
(220) 2020 03 16
(210) 511555
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 07
(732)	GROWTH DESIGNE STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) renders
(540)

(591) pomarańczowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
reklamy graficznej, 42 renderowanie grafiki komputerowej (obróbka
cyfrowa obrazów).
(111) 347181
(220) 2020 03 24
(151) 2021 10 26
(441) 2020 06 01
(732)	SOKOŁÓW S.A., Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985 WĘDLINY z BORÓW GRUPA SOKOŁÓW

(210) 511822
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(510), (511) 43 rezerwacja stolików w restauracji, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, zapewnienie żywności i napojów
w restauracjach.

(540)

(591) biały, zielony, czerwony
(531) 05.01.01, 05.01.07, 05.01.10, 05.01.16, 26.04.06, 26.04.07,
26.11.12, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne
na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, salami.
(111) 347182
(220) 2020 03 24
(210) 511823
(151) 2021 10 26
(441) 2020 06 01
(732)	SOKOŁÓW S.A., Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOKOŁÓW EKO UCZTA DRÓB PREMIUM Filety z kurczaka
WYPRODUKOWANO BEZ STOSOWANIA GMO BEZ ANTYBIOTYKÓW
Z WOLNEGO WYBIEGU
(540)

(591) czerwony, żółty, biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
beżowy
(531) 03.07.03, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 26.04.15, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, wędliny, drób, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, salami.
(111) 347183
(220) 2020 05 07
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) BRASUŃ KATARZYNA, Grzybiany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Portofino AUTHENTIC ITALIAN FOOD
(540)
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(210) 513234

(591) granatowy, niebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 01.15.24, 18.03.21, 26.03.01, 26.03.06, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11

(111) 347184
(220) 2020 06 10
(210) 514671
(151) 2021 10 13
(441) 2021 02 22
(732)	Establecimiento Las Marias S.A.C.I.F.A., Buenos Aires (AR)
(540) (znak słowny)
(540)	SIŁA DŻUNGLI
(510), (511) 30 yerba mate, napoje na bazie yerba mate, herbata, napoje na bazie herbaty, napary ziołowe.
(111) 347185
(220) 2020 07 07
(210) 515703
(151) 2021 10 27
(441) 2021 01 04
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SORAYA BOTANIC RETINOL
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji
włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne
i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(111) 347186
(220) 2020 07 17
(210) 516243
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 28
(732) FAKTUROWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fakturownia
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje
biurowe i biznesowe, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne
aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami,
oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), 35 księgowość, fakturowanie, sporządzanie faktur, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, rachunkowość,
wystawianie rachunków, skomputeryzowana rachunkowość, rachunkowość komputerowa, 42 administracja serwerów, aktualizacja
i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania, opracowywanie, projektowanie
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, diagnozowanie
błędów w oprogramowaniu komputerowym, digitalizacja dokumentów, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne dotyczące
oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane
z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie komputerowych programów baz danych, dostarczanie
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu
i oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, naprawa
i serwis oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania komputerowego, opracowywanie języków komputerowych,
opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie projek-
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tów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe w zakresie
systemów do przetwarzania i przesyłania danych, projektowanie
kodów komputerowych, projektowanie, opracowywanie i wdrażane
oprogramowania, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, sporządzanie raportów dotyczących programów komputerowych, sporządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego, świadczenie usług informacyjnych,
konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, usługi
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi
doradztwa informatycznego, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, usługi konsultacyjne
i
informacyjne
w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, usługi projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego,
wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, wynajem programów komputerowych, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.

(111) 347187
(220) 2021 06 11
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732)	ŁUGIEWICZ KONRAD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BRUNO
(540)

(210) 530179

(531) 27.05.01, 03.04.04
(510), (511) 25 Szelki, Paski [odzież], 26 Zapięcia do szelek, Klamry
do pasków.
(111) 347188
(220) 2021 02 19
(210) 524988
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 23
(732) ZIELEŹNICKI PATRYK STRETCH CONCEPT, Głosków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sc stretchconcept
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Folie samoprzylegające z tworzyw sztucznych rozciągliwe do paletyzacji, Folie z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania,
Tworzywa sztuczne do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, Folie rozciągliwe do paletyzacji, Folie termokurczliwe do pakowania, Folie do pakowania próżniowego, Opakowania z folii
z polipropylenu i polietylenu jedno lub dwuwarstwowej z nadrukiem i bez nadruku, z zamknięciem, z uchwytem, Torebki polietylenowe z nadrukiem, Opakowania z tworzyw sztucznych, Opakowania
na żywność, Torby z folii bąbelkowej do pakowania, Torby z tworzyw
sztucznych do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do owijania
opakowania, Torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, Torby reklamowe z nadrukiem, Worki z tworzyw sztucznych na odpady, Taśma klejąca, Taśma klejąca pakowa, Taśma samoprzylepna, 17
Folie maskujące, Folie izolacyjne, Folie do ściółkowania, Folie winylowe dla rolnictwa, Folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], Folie

z tworzyw sztucznych nie do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych
do stosowania w rolnictwie, Folie polipropylenowe, inne niż do zawijania lub pakowania, Folie polietylenowe [inne niż do zawijania lub
pakowania], Folie z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie,
Folie celulozowe [inne niż do pakowania lub zawijania], Folie poliestrowe, inne niż do zawijania lub pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do użytku w leśnictwie, Folie wodoodporne z tworzyw sztucznych [inne niż do pakowania], Folie elastyczne z tworzyw sztucznych
inne niż do pakowania, Biodegradowalne folie z tworzyw sztucznych
do użytku w rolnictwie, Folie z polichlorku winylu [inne niż do zawijania lub pakowania], Folie z tworzyw sztucznych do wypełniania
i wyściełania [inne niż do zawijania], Taśma maskująca, Taśma klejąca
opakowaniowa, Taśma samoprzylepna do opakowań, Taśma maskująca do celów przemysłowych, Taśmy samoprzylepne przeznaczone
do oklejania, Kształtki z tworzyw sztucznych formowane próżniowo
i termicznie z folii i arkuszy tworzywa przeznaczone do pakowania,
folie termokurczliwe do izolacji.

(111) 347189
(220) 2021 02 19
(210) 524989
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 23
(732) ZIELEŹNICKI PATRYK STRETCH CONCEPT, Głosków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Agroconcept
(540)

(591) czarny, jasnobrązowy
(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Folie samoprzylegające z tworzyw sztucznych rozciągliwe do paletyzacji, Folie z tworzywa sztucznego do opakowywania,
Folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, Tworzywa sztuczne do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie,
Folie rozciągliwe do paletyzacji, Folie termokurczliwe do pakowania,
Folie do pakowania próżniowego, Opakowania z folii z polipropylenu
i polietylenu jedno lub dwuwarstwowej z nadrukiem i bez nadruku,
z zamknięciem, z uchwytem, Torebki polietylenowe z nadrukiem,
Opakowania z tworzyw sztucznych, Opakowania na żywność, Torby z folii bąbelkowej do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do owijania opakowania,
Torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, Torby reklamowe
z nadrukiem, Kształtki z tworzyw sztucznych formowane próżniowo
i termicznie z folii i arkuszy tworzywa przeznaczone do pakowania,
Worki z tworzyw sztucznych na odpady, Taśma klejąca, Taśma klejąca
pakowa, Taśma samoprzylepna, 17 Folie maskujące, Folie izolacyjne,
Folie do ściółkowania, Folie winylowe dla rolnictwa, Folie z tworzyw
sztucznych [półprodukty], Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, Folie
polipropylenowe, inne niż do zawijania lub pakowania, Folie polietylenowe [inne niż do zawijania lub pakowania], Folie z tworzyw
sztucznych do użytku w ogrodnictwie, Folie celulozowe [inne niż
do pakowania lub zawijania], Folie poliestrowe, inne niż do zawijania
lub pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do użytku w leśnictwie,
Folie wodoodporne z tworzyw sztucznych [inne niż do pakowania],
Folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, Biodegradowalne folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, Folie z polichlorku winylu [inne niż do zawijania lub pakowania], Folie
z tworzyw sztucznych do wypełniania i wyściełania [inne niż do zawijania], Taśma maskująca, Taśma klejąca opakowaniowa, Taśma
samoprzylepna do opakowań, Taśma maskująca do celów przemysłowych, Taśmy samoprzylepne przeznaczone do oklejania, Kształtki
z tworzyw sztucznych formowane próżniowo i termicznie z folii i arkuszy tworzywa przeznaczone do pakowania, Folie termokurczliwe
do izolacji.
(111) 347190
(220) 2021 05 05
(210) 528488
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 07
(732) KIERUS ŁUKASZ WYDAWNICTWO KOBIECE, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NIEGRZECZNA KOLEKCJA
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(540)

(591) czarny, różowy
(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Perfumowane wody toaletowe, perfumy, woda perfumowana, woda toaletowa, zapachowe kremy i płyny do pielęgnacji
ciała, cienie do powiek, kosmetyki do ust, kredki do makijażu, kremy
kosmetyczne, produkty kolorowe do policzków, aromatyczne olejki
do kąpieli, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do ust, kremy
do rąk, kremy po twarzy, kremy do ciała, maseczki do twarzy, masła do ciała, 9 Ebooki, płyty kompaktowe audio i wideo, 14 Amulety,
bransoletki, kolczyki, medaliony, naszyjniki, pierścionki, zawieszki,
16 Afisze, plakaty reklamowe, broszury, etykiety z papieru lub kartonu, identyfikatory [artykuły biurowe], książki, czasopisma, nalepki,
naklejki, ulotki, ulotki reklamowe, zakładki do książek, 21 Kubki, 30
Czekolada, 35 Prezentacja produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie książek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie książek, 41 Publikowanie książek i recenzji, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie audiobooków, organizowanie fanklubów, organizowanie i prowadzenie konferencji.
(111) 347191
(220) 2021 07 05
(210) 531106
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732)	SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Zalesie Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SMACZNIE i SZYBKO
(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 03.05.01, 03.05.24, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 26.11.01,
26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Burgery, Burgery mięsne, Burgery sojowe, Burgery warzywne, Burgery z indyka, Burgery z tofu, Buliony, Chipsy ziemniaczane, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, Czipsy o niskiej zawartości
tłuszczu, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery owocowe, Dipy,
Dżemy, Drób, Dziczyzna, Falafel, Filety rybne, Filety z piersi kurczaka,
Frytki, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe dania
warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki składające się
głównie z owoców morza, Gotowe posiłki składające się głównie
z kebaba, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe produkty z warzyw, Guacamole [pasta z awokado], Gulasze, Hamburgery, Hummus [pasta z ciecierzycy], Indyk pieczony, Jagnięcina pieczona, Jaja ptasie i produkty z jaj, Jogurty, Jogurty o niskiej zawartości
tłuszczu, Jogurty pitne, Jogurty smakowe, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Klopsiki drobiowe, Knedle ziemniaczane, Kotlety rybne, Kotlety
sojowe, Kotlety wieprzowe, Kotlety z tofu, Krokiety, Krokiety rybne,
Krokiety z kurczaka, Krokiety z łososia, Marmolady owocowe, Maślanka, Masło, Mięsa wędzone, Mięso gotowane, Mięso i wyroby mięsne, Mięso i wędliny, Mleczne produkty, Mleko, Mleko zsiadłe, Nabiał
i substytuty nabiału, Napoje mleczne, Napoje z jogurtu, Napoje
na bazie owsa [substytuty mleka], Napoje na bazie soi stosowane
jako substytuty mleka, Napoje sporządzone z mleka, Napoje z produktów mlecznych, Oleje i tłuszcze jadalne, Oliwa z oliwek, Omlety,
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Paluszki rybne, Paluszki serowe, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Pasty rybne, Pasty warzywne, Pasty z owoców morza, Pasty
z ryb, owoców morza i mięczaków, Pasztet mięsny, Pasztet warzywny, Pieczeń wołowa, Pieczone kaczki, Pieczone kasztany, Pieczony
drób, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki smażone, Placki
ziemniaczane, Podroby, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone
owoce, Posiłki chłodzone przygotowane z ryb, Posiłki gotowane składające się głównie z ryb, Potrawy mięsne gotowane, Potrawy gotowe
składające się głównie z warzyw, Potrawy rybne, Produkty mięsne
w formie burgerów, Produkty serowarskie, Produkty z indyka, Produkty z jagnięciny, Produkty z owoców morza, Przekąski na bazie
mięsa, Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie sera, Przekąski na bazie
warzyw, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie soi, Przekąski
na bazie warzyw strączkowych, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przetwory owocowe [dżemy], Przetwory twarożkowe, Przetworzone owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Przetworzone owoce
morza, Przetworzone produkty mięsne, Przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców morza, Przystawki
na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, Pulpety [żywność], Pulpety drobiowe, Pulpety rybne, Pulpety wołowe, Pulpety z kurczaka, Purée ziemniaczane, Ragout, Ratatouille, Roślinne substytuty mleka,
Rośliny strączkowe przetworzone, Rosół [zupa], Ryby, owoce morza
i mięczaki, nieżywe, Salami, Sałatki gotowe, Sałatki podawane
na przystawkę, Sałatki owocowe, Sałatki drobiowe, Sałatka ziemniaczana, Sałatki warzywne, Sałatki z roślin strączkowych, Schłodzone
desery mleczne, Smażone mięso, Steki wieprzowe, Steki wołowe,
Steki z mięsa, Steki z ryb, Ugotowane posiłki składające się głównie
z kurczaka, Wędliny, Zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z owoców morza, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, Zapiekanki [żywność], Zupy, Miękkie dojrzałe sery, Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Sery topione, Sery z truflami, 30 Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły
żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik],
Babeczki, Bagietki, Bajgle, Baklava, Batoniki, Batoniki energetyczne
na bazie zbóż, Batoniki muesli, Batoniki owsiane, Batony czekoladowe, Batony lodowe, Batony sezamowe, Batony zbożowe i energetyczne, Bezy, Biała herbata, Biszkopty, Brownie [ciastka czekoladowe], Budynie deserowe, Bułeczki, Bułeczki słodkie, Bułki, Burrito,
Cannelloni, Cappuccino, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy kukurydziane, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chleb, Chleb pita,
Chleb pitta, Chleb w kształcie placków, Chrupki kukurydziane,
Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, Chrupki zbożowe, Ciasta, Ciasta
czekoladowe, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, Ciasta drożdżowe z nadzieniem
z owoców, Ciasta gotowe do pieczenia, Ciasta mrożone, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta z kremem,
Ciasteczka, Ciasteczka z wróżbą, Ciastka, Ciasto biszkoptowe, Ciasto
do pieczenia ciastek, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz
mieszanki do jego przygotowywania, Ciasto francuskie, Ciasto kruche, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukierki, Cukierki, batony i guma do żucia, Cukierki bez cukru, Cukierki czekoladowe, Cukierki do żucia, Cukierki miętowe, Czekolada, Czekolada pitna,
Czekoladki, Czipsy z pity, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem
jest makaron, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest
ryż, Dania na bazie ryżu, Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Drób w cieście, Dropsy owocowe [słodycze], Drażetki
[niemedyczne wyroby cukiernicze], Drożdżowe bułeczki, Dziczyzna
w cieście, Eklerki, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, Gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Gotowa kawa i napoje na bazie
kawy, Gotowane wyroby cukiernicze, Gotowe ciasto na placki, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe desery
[wyroby piekarnicze], Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe kakao
i napoje na bazie kakao, Gotowe mieszanki do pieczenia, Gotowe napoje kawowe, Gotowe pizze, Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe
produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie
zbóż, Gotowe sosy, Gotowe spody do ciast, Gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Grzanki,
Grzanki [sucharki], Guma do żucia, Guma do żucia bez cukru, Hamburgery gotowane i w bułkach, Hamburgery w bułkach, Herbata,
Herbata miętowa, Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata
mrożona, Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], Herba-
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ta zielona, Herbatniki, Herbaty, Herbaty ziołowe [napary], Jabłka
w cieście, Jadalne wafle, Kakao, Jogurt mrożony [lody spożywcze],
Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, Karmelki [cukierki], Kasze, Kawa,
Kawa bezkofeinowa, Kawałki ciast, Kleiste kuleczki ryżowe, Knedle,
Koreczki, kanapeczki, Krakersy, Krówka (cukierek), Kruche ciastka
(herbatniki), Kruche ciasto, Kukurydza prażona [popcorn], Kuskus,
Landrynki, Lasagne, Lizaki, Lód, Lody spożywcze, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby
cukiernicze, Lody na patyku, Lody włoskie, Lody wodne [sorbety],
Maca, Magdalenki, Lukrowane ciasto, Makaron [ciasto], Makaron gotowy, Makaroniki (ciastka), Makarony, Marcepan, Marynaty, Mięsne
sosy, Mięso w cieście [gotowe], Mięso zapiekane w cieście, Mrożona
kawa, Mleczne wyroby cukiernicze, Muesli, Musy (słodycze), Nachos,
Naleśniki, Nadziewane kanapki, Napary ziołowe, Napoje czekoladowe, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Napoje
kawowe, Napoleonki, Opiekane kanapki z serem i z szynką, Opłatki,
Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w czekoladzie, Płatki owsiane, Owsianka, Ozdoby choinkowe [jadalne], Pączki, Paella, Paluszki
chlebowe, Paszteciki, Pieczywa chrupkie, Pierniczki, Piernik, Pierożki
ravioli, Pizza, Placki, Płatki śniadaniowe, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Pralinki,
Precelki, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski słone na bazie mąki,
Przekąski wieloziarniste, Przyprawy, Ptysie, Puddingi, Quiche [tarty],
Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], Ravioli [gotowe],
Risotto, Rogaliki, Ryba w cieście, Rybne kanapki, Ryż, Sałatka z makaronem, Sajgonki, Serniki, Słodkie bułki, Słodkie bułeczki typu muffin,
Słodycze [cukierki], Solone wyroby piekarnicze, Sorbety [lody], Sosy,
Spaghetti i klopsy, Sucharki, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suflety deserowe, Sushi, Świeża pizza, Świeże parówki w cieście, Świeże pierożki, Syropy i melasa, Szarlotka, Tapioka,
Tarty (słodkie lub słone), Tiramisu, Tortellini, Tortille, Tosty, Trufle [wyroby cukiernicze], Wafelki, Warzywa w cieście, Wrapy z kurczakiem,
Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Yerba mate, Zapakowane
zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa, Zawijana kanapka typu wrap, Żelki, 35
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, 39 Dostarczanie koszy upominkowych z wybranymi towarami
w związku ze szczególną okazją lub tematem, Dostarczanie koszy
zawierających żywność i napoje, Dostarczanie towarów, Dostarczanie wina, Dostarczanie wody, Dostarczanie żywności przez restauracje, Dostawa alkoholi wysokoprocentowych, Dostawa butelkowanej
wody do domów i biur, Dostawa produktów spożywczych, Dostawa
wina, Dostawa żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie produktów spożywczych, Pakowanie
towarów na upominki, Pakowanie żywności, Transport żywności,
Transport żywności w warunkach chłodniczych, Usługi dostawcze,
Usługi opakowywania i pakowania, Usługi przechowywania żywności, Usługi przechowywania w chłodniach, Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, 41 Centra rozrywki,
Degustacje win [usługi edukacyjne], Degustacje win [usługi rozrywkowe], Edukacja [nauczanie], Edukacja, rozrywka i sport, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Koncerty muzyczne na żywo, Organizacja

i prezentacja przedstawień na żywo, Nauczanie, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja przyjęć, Organizowanie koncertów muzycznych, Prowadzenie loterii, Rozrywka,
Rozrywka interaktywna, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna
online, Usługi loterii, 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary
szybkiej obsługi [snack-bary], Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie informacji o usługach barów,
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Kafeterie [bufety], Hotelowe usługi kateringowe, Katering obejmujący
żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia
koktajlowe, Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
Informacja o usługach restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Oferowanie żywności i napojów
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizacja cateringu
na imprezy urodzinowe, Organizacja przyjęć weselnych [żywność
i napoje], Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Porady dotyczące przepisów kulinarnych, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje
z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Snack-bary, Stołówki,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach wystawienniczych, Świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na zjazdy, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Udzielanie informacji w zakresie barów, Udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi barów
i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów piwnych, Usługi
barów typu fast-food na wynos, Usługi barowe, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, Usługi cateringu specjalizującego się
w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi doradcze dotyczące żywności,
Usługi doradców w zakresie win, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi doradcze w zakresie
przygotowania żywności, Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], Usługi herbaciarni, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe
obwoźne, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność,
Usługi kawiarni, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi
ogródków piwnych, Usługi osobistych kucharzy, Usługi restauracji
fast-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi
restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi snack-barów, Usługi świadczone
przez bary bistro, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi
w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Winiarnie, Zajazdy dla
turystów, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(111) 347192
(220) 2021 07 07
(210) 531268
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732)	STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW DORADCÓW
I RZECZOZNAWCÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SIDiR 1914
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.11,
24.01.03, 24.01.15, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.11, 26.11.13,
26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.09, 26.03.04, 26.03.05,
26.03.06, 26.03.07
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi inżynieryjne, Usługi naukowe i technologiczne, 45
Usługi prawne.
(111) 347193
(220) 2021 07 09
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) PAJA MIKOŁAJ ERANIT, Sochaczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ERANIT
(540)

(210) 531361

(591) czerwony, niebieski, czarny
(531) 26.01.04, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Gaz ziemny.
(111) 347194
(220) 2021 05 07
(210) 528572
(151) 2021 08 31
(441) 2021 05 17
(732) WÓJCIK MAŁGORZATA, Celestynów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ONYA
(510), (511) 10 Przyrządy terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, Medyczne przyrządy terapeutyczne, Lampy ultrafioletowe do celów medycznych, Lampy
emitujące słoneczne promienie ultrafioletowe do użytku medycznego, Lampy UV do stosowania w medycynie, Maszyny do ćwiczeń
do celów terapeutycznych, Maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów
medycznych, Przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, Urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, Ultrafioletowe (Lampy-) do celów medycznych, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych, do użytku medycznego, Urządzenia
do ćwiczeń fizycznych do celów leczniczych, Urządzenia do ćwiczeń
fizycznych do celów medycznych, Urządzenia do ćwiczenia rąk
do użytku terapeutycznego, Urządzenia do leczniczego wzmacniania mięśni, Urządzenia do terapeutycznego wzmacniania ciała,
Urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, Urządzenia do użytku w ćwiczeniu mięśni do celów medycznych, Urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, Urządzenia pomocnicze dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, Urządzenia
terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, Urządzenia terapeutyczne
i pomocnicze dostosowane do osób z niepełnosprawnością, Urządzenia terapeutyczne dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Artykuły ortopedyczne, Filtry antywirusowe z wymiennikiem ciepła do użytku
medycznego, Filtry antybakteryjne z wymiennikiem ciepła do użytku medycznego, Generatory ozonu do użytku przy przeprowadzaniu
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terapii ozonem, Gazowe urządzenia laserowe do leczenia medycznego, Koncentratory tlenu do zastosowań medycznych, Lampy do celów medycznych [lecznicze], Lasery do celów medycznych, Medyczne urządzenia emitujące promieniowanie, Oświetlenie do użytku
medycznego, Przyrządy do leczenia światłem widzialnym, Urządzenia do rehabilitacji medycznej, Urządzenia i instrumenty medyczne,
11 Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, Dystrybutory
powietrza, Elektryczne promienniki ciepła [do użytku domowego],
Elektryczne promiennikowe urządzenia grzewcze, Oczyszczacze
powietrza do noszenia na sobie, Urządzenia do cyrkulacji powietrza,
Urządzenia do uzdatniania powietrza, Elektryczne oprawy oświetleniowe, Lampy elektryczne, Lampy lecznicze, nie do celów medycznych, Maszyny z oświetleniem LED, Oświetlenie bezpieczeństwa
zawierające czujnik na podczerwień, Stojące lampy, Sufitowe lampy
wiszące, Lampy UV nie do celów medycznych, 44 Optometria, Opieka medyczna i zdrowotna, Rehabilitacja fizyczna, Terapia mowy i słuchu, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi terapeutyczne.

(111) 347195
(220) 2020 10 01
(210) 518963
(151) 2021 11 02
(441) 2020 11 23
(732) BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MYV
(510), (511) 5 intymne preparaty nawilżające, lubrykanty na bazie silikonu do użytku osobistego, żele nawilżające do użytku osobistego,
feromony do użytku medycznego, kremy do wzmacniania orgazmu,
podpaski dla kobiet, preparaty do nawilżania pochwy, preparaty
do ułatwiania stosunków seksualnych, środki do nawilżania pochwy,
środki farmaceutyczne działające na narządy zmysłów, środki nawilżające do pochwy, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki
ułatwiające zbliżenie seksualne, wkładki higieniczne, żele do stymulacji seksualnej, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne,
przyrządy, artykuły, urządzenia związane z aktywnością seksualną,
środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych, urządzenia i przyrządy do leczniczego wzmacniania mięśni Kegla, 35
doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
w tym przez Internet, usługi konsultacyjne w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania
funduszy, usługi sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży prowadzonej
za pomocą portali internetowych w związku z: akcesoriami seksualnymi, intymnymi kosmetykami dla kobiet do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego, środkami higieny osobistej, perfumami, 41
organizowanie i prowadzenie szkoleń edukacyjnych oferujących
rozwój osobisty oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej ciała i psychologii kobiecej, organizowanie i prowadzenie konferencji, spotkań,
warsztatów dla kobiet związanych z tematyką ich kobiecości, usługi
edukacyjne i instruktażowe, 42 doradztwo w projektowaniu stron
internetowych, projektowanie i obsługa portali internetowych z informacjami i poradami dla kobiet dotyczących ich kobiecości, seksualności, praw, opracowywanie platform komputerowych, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie.
(111) 347196
(220) 2020 10 29
(210) 520149
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) MUSIEDLAK MAGDALENA PRZEDSIĘBIORSTWO
ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO MUSMEDICA, Turka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +ORTIVO
(540)

(591) granatowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.13.25, 24.17.25
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym.
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(111) 347197
(220) 2020 05 29
(210) 514141
(151) 2021 06 02
(441) 2020 08 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DELISSO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące
i kontrolujące, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, sprzęt do nurkowania, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, aparatura, urządzenia i kable
do zastosowania w elektryce, broń sieczna i obuchowa, narzędzia
ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, podnośniki, sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, ręczne przybory
higieniczne i do pielęgnacji urody dla zwierząt, preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty do dezodoryzacji
i oczyszczania powietrza, mieszaniny pochłaniające kurz, smary,
przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, paliwa i materiały oświetleniowe, klejarki, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, urządzenia do przenoszenia i transportu, pompy, kompresory i dmuchawy, maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu
i pakowania, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, płynne opatrunki w sprayu, płyny
do celów weterynaryjnych, krople do oczu, wyposażone apteczki
pierwszej pomocy, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe
i aplikatory, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, artykuły do karmienia
i smoczki, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, aparaty
do ochrony słuchu, akcesoria wspomagające współżycie seksualne,
urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii
elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
wosk krawiecki i szewski, preparaty do pielęgnacji zwierząt, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, powłoki,
barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, podłoża hodowlane, nawozy i środki
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, kity,
wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, trofea wykonane z metali szlachetnych,
trofea powlekane metalami szlachetnymi, sznury modlitewne, szkatułki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, srebrne dzieła sztuki,
płytki identyfikacyjne z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, puchary z metali szlachetnych, paciorki do medytacji,
ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, ozdobne breloczki
do kluczy wykonane z metali szlachetnych, odznaki pamiątkowe,
monety, dzieła sztuki z metali szlachetnych, dzieła sztuki wykonane
ze złota emaliowanego, dzieła sztuki wykonane ze srebra emaliowanego, dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, bransoletki
identyfikacyjne [biżuteria], bibeloty z brązu, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 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, przyrządy do mierzenia czasu, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, kamienie szlachetne,
perły, metale szlachetne i ich imitacje, petardy, artykuły pirotechniczne, części i akcesoria do pojazdów, pojazdy i środki transportu,
zapalniczki i zapalarki, urządzenia do opalania się, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory

oświetleniowe, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania,
filtry do użytku przemysłowego i domowego, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, niemetalowe zawieszki do obrazów, zawiasy niemetalowe, zatyczki do rur niemetalowe, wkładki do zlewozmywaków, niemetalowe wieszaki na torby,
niemetalowe wieszaki na rośliny, wachlarze, uchwyty z tworzyw
sztucznych do szuflad, uchwyty porcelanowe, uchwyty ceramiczne
do mebli, niemetalowe tabliczki na drzwi, przyssawki z tworzyw
sztucznych, poręcze niemetalowe, pokrętła z tworzyw sztucznych
[gałki], podpory do roślin, podpory do drzew niemetalowe, podkładki z tworzyw sztucznych, niemetalowe osłony drzew, osprzęt
do schodów z tworzyw sztucznych, niemetalowe ograniczniki
do szafek, odbojniki drewniane do drzwi, niemetalowe haczyki wkręcane, wygięte, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: naroża ochronne [nakładki] z tworzyw sztucznych,
listwy wykonane z substytutów drewna do ram do obrazów i zdjęć,
kółka do zasłon, krzyżyki dystansowe do płytek, krawędzie z tworzyw sztucznych do schodów, klamki do drzwi wykonane z tworzyw
sztucznych, haki niemetalowe, haczyki na zasłony prysznicowe, haczyki do ścian z materiałów niemetalowych, gliniane uchwyty
do szuflad, gałki szklane, niemetalowe gałki do drzwi, elementy naroży na meble [nakładki ochronne], nie z metalu, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: drążki do zasłon
prysznicowych, drewniane znaczniki do roślin, drewniane uchwyty
do szuflad, drewniane klamki drzwiowe, drewniane gałki do drzwi,
zawory niemetalowe, niemetalowe zamki i klucze, niemetalowe elementy złączne, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: drabiny i ruchome schody, niemetalowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, szelki do prowadzenia dzieci, skórzane etui
na karty, skórzane aktówki na dokumenty, przemysłowe pojemniki
opakowaniowe ze skóry, osprzęt do uprzęży, okładziny do mebli
ze skóry, imitacje skóry, gryzaki ze skóry surowej dla psów, etykiety
skórzane, etui na karty wykonane z imitacji skóry, wyroby rymarskie,
bicze i ubrania dla zwierząt, walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasolki, laski,
kijki marszowe i trekkingowe, laminowane materiały z tworzyw
sztucznych do ochrony powierzchni, folie z tworzyw sztucznych
do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych do użytku
w ogrodnictwie, folie przeciw promieniowaniu UV do samochodów,
folie maskujące, arkusze polietylenowe do nakładania na szkielety
konstrukcji ogrodniczych, arkusze polietylenowe do nakładania
na glebę w celu powstrzymania wzrostu chwastów, artykuły ozdobne [plakietki] wyrabiane z miki, artykuły ozdobne [plakietki] wyrabiane z gumy, statuetki wykonane z gumy, figurki wykonane z gumy,
taśmy, paski i błony klejące, podkładki sprężyste z kauczuku, piankowe podpórki do kompozycji kwiatowych, paski z gumy do ochrony
krawędzi mebli, osłony narożników z gumy, gumowe ograniczniki
otwarcia okna, osprzęt do schodów z kauczuku, gumowe uszczelki
do słoików, gumowe ograniczniki do drzwi, materiały do odnowy
i naprawy opon, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, nie z metalu, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: plomby, uszczelki i wypełnienia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory]
oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wkładki papierowe
do szuflad, perfumowane lub nie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: worki na śmieci z papieru

Nr 4/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

[do użytku domowego], utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, transparenty z papieru, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torby na śmieci z papieru, torby
do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, śliniaki papierowe, podkładki stołowe z papieru, papierowe wkładki perfumowane do szuflad, plakaty z papieru, papierowe serwetki do użytku
domowego, papierowe podstawki, papierowe podkładki do zmiany
pieluszek, papierowe nakładki na deski sedesowe, papierowe parasolki do koktajli, papierowe koronki, papier serwetkowy, papier pergaminowy, papier do wykładania półek, papier do pakowania żywności, papier chłonny, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze,
osłony z papieru na doniczki, maty obiadowe tekturowe, jednorazowe pochłaniające podkładki dla zwierząt domowych, łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt domowych, girlandy papierowe, filtry do wody z papieru, filtry do kawy papierowe,
dekoracje na stół z papieru, chłonne arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, bileciki stołowe,
bibułka, bielizna stołowa papierowa, afisze i plakaty z papieru lub
kartonu, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, papier i karton, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, materiały drukowane,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, zapałki, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty
i płyny do nich, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), artykuły do użytku z tytoniem, napoje bezalkoholowe, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, piwo i produkty piwowarskie, ściółka dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, przynęta niesztuczna, karmy i pasze dla zwierząt, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, pokrycia ścian i sufitów, materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub
łańcuszków], sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, wałki do włosów,
peruki i sztuczne włosy, igły i szpilki entomologiczne, dodatki
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, materiały
tekstylne do filtrowania, przędza i nici, złączki niemetalowe, płachty
papierowe ochronne, pokrycia z tworzyw sztucznych używane jako
folie malarskie, osłony płócienne na rośliny, osłony przeciwkurzowe,
torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, taśmy
i pasy, sieci, plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia,
liny, linki i sznury, materiały do wyściełania i wypychania, zraszacze,
wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, wazy
nie z metali szlachetnych, wazony, uchwyty do bukietów, terraria domowe do uprawy roślin, tace do wysiewu nasion, szczotki do trawników, strzykawki do roślin, stojaki na kwiaty, spryskiwacze, rękawice
ogrodnicze, pojemniki na kwiaty, pojemniki na kompost do użytku
domowego, pojemniki do przesadzania roślin, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin
[układanie kwiatów], osłony na doniczki nie z papieru, misy na rośliny, kosze na rośliny, konewki, gliniane donice, donice z tworzyw
sztucznych, dysze do węży zraszających, donice szklane, donice ceramiczne, zgrzebła, wanienki dla ptaków, urządzenia nieelektryczne
do czyszczenia łap zwierząt domowych, szufelki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, szczotki dla zwierząt domowych, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, rękawice
do pielęgnacji zwierząt, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności dla zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla
zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, miski na karmę i wodę
dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, koryta,
klatki dla zwierząt domowych, klatki dla ptaków, karmniki dla ptaków, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, filtry do stosowania w kuwetach dla kotów, grzebienie dla zwierząt,
czerpaki do karmy dla psów, przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, akwaria i wiwaria, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory do użyt-
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ku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, organizowanie wystaw w celach handlowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym, organizowanie sieci sklepów, również
na zasadzie franczyzy .

(111) 347198
(220) 2021 02 09
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 12
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KUBUŚ
(540)

(210) 524334

(591) biały, zielony, czerwony, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 29 Bita śmietana, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery wykonane z produktów mlecznych, Dżemy i marmolady owocowe, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Gotowane
owoce, Gotowe dania warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Jogurty, Kandyzowane przekąski owocowe, Koktajle mleczne, Kompozycje
owoców przetworzonych, Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Krojone owoce, Krojone warzywa, Masło kakaowe, Masło
z orzechów, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów,
Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko, Mrożone owoce, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Nadzienie bakaliowe
[owoce konserwowane], Napoje mleczne, Napoje z produktów
mlecznych, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe
pasty do smarowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych,
Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty na bazie orzechów, Pasty mleczne
do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty przyrządzone z orzechów, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Przetworzone
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Pokrojone owoce, Pokrojone warzywa, Polewy orzechowe, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Przeciery owocowe, Przeciery
warzywne, Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów,
Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie
suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie
ziemniaków, Przekąski z owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory
owocowe [dżemy], Przystawki na bazie warzyw, Puddingi na bazie
mleka, Purée z warzyw, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owoce, Skórki owocowe,
Słodkie nadzienia z owoców, Substytuty mleka, Tłuszcze jadalne, Warzywa gotowane, Warzywa grillowane, Warzywa konserwowane, Warzywa marynowane, Warzywa mrożone, Warzywa obrane ze skórki,
Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywne pasty do smarowania, Warzywa solone,
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Sałatki owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery
owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, Przekąski
na bazie owoców i warzyw, 30 Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły
żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik],
Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Dania na bazie ryżu, Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej
śmietany [parfait], Deser puddingowy na bazie ryżu, Gotowe dania
z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia
puddingi, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Herbata rozpuszczalna,
Herbaty owocowe, Herbaty, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Mieszanki spożywcze
składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Miód,
Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone
mleczne desery w formie batonów, Lizaki mrożone, Muesli, Musy,
Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby
cukiernicze), Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady],
Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie czekolady,
z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje z lodów, Nielecznicze słodycze
[wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, Orzechowe
wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce
w polewie czekoladowej, galaretki owocowe [słodycze], płatki owsiane, Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Papki warzywne (sosy-żywność), Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty
czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowania], Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze,
Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu, Potrawy gotowe na bazie
makaronu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głównie
z ryżu, Potrawy z makaronu, Preparaty do sporządzania napojów
[na bazie kakao], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty roślinne zastępujące kawę,
Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi,
Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż
przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu,
Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy,
Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki. przekąski słone na bazie zbóż,
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie
ziaren, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych,
Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski
składające się głównie ze zboża, Przetworzone płatki owsiane jako
żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Puddingi, Rozpuszczalne kakao w proszku, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty
do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze czekoladowe, Słodycze
do żucia, Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe
w postaci lizaków, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słodycze zawierające owoce, Słone sosy, Słodziki składające
się z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Sorbety, Sorbety [lody], Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos
w proszku, Sosy, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe,
Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru, Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substytuty
lodów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie warzyw, płynne potrawy go-

towe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników, Syrop spożywczy, Syropy smakowe,
Syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Sztuczna czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby lodowe, Wyroby z kakao, Wyroby cukiernicze zawierające dżem,
Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża przetworzone,
Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, Żywność na bazie kakao,
32 Aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty
z owoców używane do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Esencje
do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], Gazowana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania
napojów owocowych, Koncentraty soków owocowych, Lemoniada,
Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, wody
mineralne[napoje], Napoje aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
o smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane
herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców,
Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje
bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje
funkcjonalne na bazie wody, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, Napoje izotoniczne, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie
orzechów i soi, Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców lub
warzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soku
z imbiru, Napoje orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawierające
ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe, Napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Syropy do napojów, Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje typu
smoothie zawierające ziarna i owies, Napoje warzywne, napoje owocowo-warzywne, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje z guaraną, Niegazowane
napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych, Sok pomidorowy [napój], Preparaty
rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napojów, Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej,
Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, Smakowa woda mineralna, Soki, Soki gazowane,
Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, soki owocowo-warzywne,
Sorbety [napoje], Napoje owocowe, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy
do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu smoothie, owocowe napoje typu
smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, Wody, Wody
gazowane, Wody mineralne, Wody o smaku owocowym, Wyciągi
do sporządzania napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana
wzbogacona witaminami [napoje], Woda niegazowana, Woda pitna,
Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana.

(111) 347199
(151) 2021 11 02

(220) 2021 02 10
(441) 2021 07 19

(210) 524396
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(732)	SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO.,LTD, Shenzhen (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUETTI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Zasilacze napięcia stabilizowanego, Zasilacze przenośne (akumulatory), Zasilacze sieciowe, Elektroniczne zasilacze, Banki
energii, Zasilacze awaryjne UPS.
(111) 347200
(220) 2021 02 18
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732)	SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARIE BOCQUEL
(540)

(210) 524805

(531) 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 35
Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów.
(111) 347201
(220) 2021 02 17
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732)	SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLIVIER X
(540)

(210) 524773

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 35
Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów.
(111) 347202
(220) 2021 03 01
(210) 525351
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) BIEGAŃSKI JAKUB, PUSTKOWSKI MICHAŁ MKPOL
SPÓŁKA CYWILNA, Kępno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MKPOL
(540)

(591) złoty, jasnozłoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.22
(510), (511) 20 Meble, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Biurka, Kanapy, Garderoby, Komody, Meble do salonu, Meble
do wnętrz, Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe,
Meble sypialne, Meble tapicerowane.
(111) 347203
(151) 2021 11 02

(220) 2021 03 10
(441) 2021 07 19

(210) 525879
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(732)	SOR TOMASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tissino
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi reklamowe
w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych.
(111) 347204
(220) 2021 03 11
(210) 525915
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 21
(732) INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AV-POLAND
Autonomiczna
przyszłość
transportu
drogowego
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.21, 26.11.22
(510), (511) 16 Publikacje książkowe, Czasopisma, Gazety, Podręczniki i książki, Instrukcje, Zakładki od książek, Fotografie, Pudełka kartonowe lub papierowe, Adresatki, Afisze, Almanachy, Plakaty, Albumy,
Artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, Przybory do pisania, Przyciski do papieru, Bloczki do pisania, Broszury informacyjne, Nalepki,
Notesy, Notatniki, Długopisy, Ołówki, Podstawki do długopisów
i ołówków, Temperówki, Wieczne pióra, Chorągiewki papierowe, Obwoluty, Okładki papierowe na dokumenty, Segregatory, Kalendarze,
Karty pocztowe, 38 Usługi w zakresie rozpowszechniania informacji
tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi zdalnego nauczania za pomocą sieci
Internet, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego
i edukacyjnego, internetowe portale społecznościowe, usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą
cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie
przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie
dostępu do zasobów tekstowych, audio, wizualnych, muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 41 Usługi edukacyjne, Organizowanie imprez edukacyjnych, Prowadzenie centrum
spotkań kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury, rozrywki i edukacji, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie koncertów,
zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i planowanie przyjęć, Produkcja filmów i słuchowisk edukacyjnych, Sporządzanie napisów dla filmów w wersji oryginalnej, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze książkowe i elektroniczne, Komputerowe
przygotowywanie materiałów do publikacji, Publikowanie książek,
Pisanie scenariuszy, Pisanie tekstów edukacyjnych, Tłumaczenia tekstów edukacyjnych, Publikacje elektroniczne on-line książek, albumów fotograficznych i periodyków, Publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Organizowanie i prowadzenie pokazów, wystaw,
konkursów, plebiscytów, targów i ekspozycji tematycznych w celach
kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi fotograficzne
i usługi filmowania, Fotoreportaże, Usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, Usługi reporterskie,
Organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, rozrywki i nauki.
(111) 347205
(220) 2021 03 22
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 12
(732) JOCZ KATARZYNA, Giżycko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALM POLE DANCE STUDIO

(210) 526457
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(540)

(540)	HARMONY MED
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.01.12, 02.03.02,
02.03.05, 02.03.08
(510), (511) 41 Nauka tańca na rurze, Nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, Szkolenie sportowe, Sport i fitness.
(111) 347206
(220) 2021 03 25
(210) 526674
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 12
(732) DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Korzeniew (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SPOT-EX
(510), (511) 3 Odplamiacze, Odplamiacze do tkanin.
(111) 347207
(220) 2021 03 25
(210) 526676
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 12
(732) DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Korzeniew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DR OXY-STERIL
(510), (511) 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki bakteriobójcze, Preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, Materiały
i środki opatrunkowe.
(111) 347208
(220) 2021 03 25
(210) 526677
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 12
(732) DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Korzeniew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DR MANUSTERIL
(510), (511) 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki bakteriobójcze, Preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, Materiały
i środki opatrunkowe.
(111) 347209
(220) 2021 03 25
(210) 526678
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 12
(732) DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Korzeniew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TECTONIK
(510), (511) 5 Środki odstraszające owady.
(111) 347210
(220) 2021 04 13
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 12
(732) KLARWOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HELIX
(510), (511) 11 Zmiękczacze do wody [urządzenia].

(210) 527477

(111) 347211
(220) 2021 04 14
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 12
(732)	HARMONYMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 527547

(591) niebieski, brązowy, biały
(531) 02.01.16, 02.01.22, 26.01.01, 26.01.14, 26.04.01, 26.04.03,
26.04.07, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Nadzór nad działalnością gospodarczą, Organizacja działalności gospodarczej, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie administracyjne w szpitalach, Zarządzanie
biznesowe w szpitalach, Dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, Usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Szkolenia edukacyjne, Edukacyjne usługi doradcze,
Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe związane
z medycyną, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Nauczanie w dziedzinie medycyny,
Nauczanie praktyk medytacyjnych, Nauczanie w zakresie sposobów
odżywiania, Organizacja szkoleń, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych
z odżywianiem, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, Usługi
edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, Elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Publikacja i redagowanie książek, Publikowanie książek edukacyjnych,
Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych,
Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Usługi edukacyjne związane z jogą, Prowadzenie zajęć
w zakresie odżywiania, 42 Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania
medyczne, Badania dotyczące środków farmaceutycznych, Badania i rozwój w zakresie nauki, Badania kliniczne, Badania naukowe
do celów medycznych, Doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, Doradztwo w zakresie farmakologii, Doradztwo związane
z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, Doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów
farmaceutycznych, Medyczne badania naukowe, Ocena produktów
farmaceutycznych, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, Udostępnianie informacji
w zakresie badań klinicznych za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, Udzielanie informacji na temat badań medycznych
i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, 44
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne,
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się,
Opieka medyczna i zdrowotna, Muzykoterapia w celach fizycznych,
psychologicznych i kognitywnych, Masaż, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Poradnictwo żywieniowe, Planowanie i nadzorowanie diety, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Opieka
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Profesjonalne
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Udzielanie informacji zdrowotnej, Usługi
świadczone przez dietetyków, Usługi terapeutyczne, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usługi w zakresie medytacji, Usługi w zakresie
leczenia bezsenności, Analiza zachowania do celów medycznych, Badania psychologiczne, Badanie osobowości do celów psychologicznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości
medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia
dolegliwości medycznych, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje
psychiatryczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna,
Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie
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testów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie
testów psychometrycznych do celów medycznych, Przygotowywanie profili psychologicznych, Psychoterapia holistyczna, Sporządzanie raportów psychologicznych, Testy psychiatryczne, Udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania, Zapewnianie
leczenia psychologicznego, Usługi w zakresie psychologii dla osób
indywidualnych i grup, Usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi psychoterapeuty, Usługi
psychologów, Usługi psychiatryczne, Udzielanie informacji z zakresu
psychologii, Usługi diagnozy psychologicznej.

(111) 347212
(220) 2021 04 25
(210) 528013
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732)	LEGALLY.SMART LATYMOWICZ, LIŻEWSKI, ROZBICKACIEŚLIŃSKA, TKACZYK, KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW
PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) legally.smart
(540)

(591) ciemnoniebieski, ciemnopomarańczowy, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wideo, Książki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne do pobrania,
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 41 Nauczanie i szkolenia, Szkolenia biznesowe, Edukacja, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Organizowanie seminariów w celach edukacyjnych,
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych
online, Usługi nauki na odległość świadczone online, Udzielanie
informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów, 45 Usługi
prawne, Usługi adwokackie, Usługi radców prawnych, Doradztwo
prawne, Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, Doradztwo dotyczące licencjonowania
własności intelektualnej, Doradztwo związane z licencjonowaniem
oprogramowania komputerowego, Ochrona własności intelektualnej, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Pomoc prawna przy
tworzeniu umów, Dostarczanie informacji prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, Usługi prawne w dziedzinie imigracji.
(111) 347213
(220) 2021 04 26
(210) 528027
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Frutoletka
(510), (511) 30 Cukierki, Czekolada, Czekoladki z nadzieniem, Słodycze, Słodycze czekoladowe, Owocowe (galaretki-) [słodycze], Wyroby
cukiernicze, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej.
(111) 347214
(220) 2021 04 26
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Frutoletka w czekoladzie galaretka
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(540)

(591) pomarańczowy, żółty, biały, zielony
(531) 01.15.15, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Cukierki, Czekolada, Czekoladki z nadzieniem, Słodycze, Słodycze czekoladowe, Owocowe galaretki-słodycze, Wyroby
cukiernicze, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej.
(111) 347215
(220) 2021 04 28
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732)	SCHAEDEL PAULINA PS, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PS
(540)

(210) 528193

(531) 04.01.03, 04.01.02, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z torbami.
(111) 347216
(220) 2021 04 28
(210) 528207
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE SOWOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jankowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SCHODY Sowosz
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 05.01.01, 05.01.10, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Schody drewniane.
(111) 347217
(220) 2021 04 27
(210) 528222
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) Mastercard International Incorporated, New York (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maestro płać kartą i wypłacaj
(540)

(210) 528035
(591) czerwony, niebieski, fioletowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 29.01.15, 27.05.24,
26.04.02, 26.04.07, 26.04.10, 26.04.22
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(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą i usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradztwa marketingowego, Usługi badań rynkowych, Śledzenie, analizowanie, przewidywanie i raportowanie zachowań nabywczych posiadaczy kart,
Promocja sprzedaży towarów i usług stron trzecich za pomocą nagród i zachęt udzielanych w związku z użytkowaniem kart kredytowych, debetowych i płatniczych, Administrowanie programami lojalnościowymi i nagradzania, Reklama, Administrowanie działalnością
gospodarczą, Prace biurowe, Wspomaganie zarządzania działalnością handlową, przemysłową i gospodarczą, Wyceny działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Badania rynkowe, Statystyczne informacje gospodarcze, Przygotowywanie wyciągów z rachunków, Księgowość, Badania
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi public relations, Publikacja tekstów promocyjnych, Wydawanie ulotek promocyjnych,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone za pomocą środków telekomunikacji mobilnej w związku z udostępnianiem kart kredytowych
i kart debetowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone w Internecie, poprzez sieci lub inne środki elektroniczne z użyciem elektronicznie scyfryzowanych informacji w związku z dostarczaniem kart
kredytowych i kart debetowych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, Usługi przetwarzania danych i weryfikacji danych, Usługi
przechowywania i odzyskiwania danych, Promocja koncertów i wydarzeń kulturalnych stron trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Usługi reklamowe w dziedzinie transportu, podróży, hoteli, zakwaterowania, wyżywienia, sportu, rozrywki
i zwiedzania dla agencji turystycznych, oraz w zakresie udzielania
informacji o taryfach, rozkładach i metodach transportu oraz organizacji podróży, Dostarczanie informacji dotyczących zakupu towarów
i usług przez Internet i inne sieci komputerowe, Usługi przechowywania danych i informacji profilowej o kliencie, Świadczenie usług
informacyjnych, doradczych i konsultacyjnych w odniesieniu
do wszystkich uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi finansowe,
mianowicie bankowość, Obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych
oferowane w formie kart o zapisanej wartości, elektroniczne transakcje kredytowe i debetowe, usługi płatności i prezentacji rachunków,
wypłaty gotówkowe, weryfikacja czeków, realizacja czeków, usługi
związane z dostępem do depozytów i bankomatami, usługi związane z autoryzacją i rozliczaniem transakcji, uzgadnianie transakcji, zarządzanie gotówką, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie kwestii spornych, usługi przechowywania
danych i informacji profilowych o kliencie oraz powiązane z nimi
usługi łączenia oraz dostępu, rozliczania/uzgadniania oraz przenoszenia funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi przetwarzania
płatności elektronicznych, usługi uwierzytelniania i weryfikacji transakcji płatniczych, usługi wymiany pieniężnej, mianowicie bezpieczne elektroniczne transakcje pieniężne i elektroniczne przekazy pieniężne poprzez publiczne sieci komputerowe w celu ułatwienia
handlu elektronicznego, elektroniczny transfer funduszy, dostarczanie informacji finansowych, mianowicie danych i raportów dotyczących kart kredytowych i debetowych, zarządzanie zapisami finansowymi, usługi elektronicznego transferu funduszy i wymiany walut,
usługi wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla osób trzecich
w zakresie kredytów konsumenckich, Rozpowszechnianie informacji
finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi informacji finansowych udzielanych drogą komputerową poprzez
bezpieczną sieć informatyczną oraz usługi doradcze dotyczące
wszystkich uprzednio wymienionych usług, Świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych drogą telekomunikacji mobilnej, mianowicie usługi płatnicze
za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, Świadczenie usługi
finansowych w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych w Internecie, poprzez sieci elektroniczne, Analizy i konsultacje
finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, Operacje finansowe, operacje
pieniężne, Usługi finansowe, Usługi bankowe i kredytowe, Dostarczanie kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążeniowych
i kart przedpłaconych o zapisanej wartości, Usługi bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, w zakresie wypłat gotówkowych, dostępu do depozytów wartościowych, Usługi płatności rachunków, Usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych, kart
obciążeniowych, kart przedpłaconych o zapisanej wartości, Usługi
weryfikacji czeków i realizacji czeków, Usługi bankomatowe, Przetwarzanie transakcji finansowych zarówno sieciowo za pośrednictwem komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem telekomu-

nikacji oraz w punkcie sprzedaży, Usługi przetwarzania transakcji
finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart za pośrednictwem bankomatów, Udostępnianie posiadaczom kart szczegółowych danych o saldzie, wpłatach i wypłatach za pośrednictwem bankomatów, Usługi rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej
w związku z przetwarzaniem transakcji płatności finansowych, Usługi ubezpieczenia podróżnego, Wydawanie i wykupywanie czeków
podróżnych i talonów podróżnych, Usługi uwierzytelniania płatnika,
Weryfikacja informacji finansowych, Prowadzenie zapisów finansowych, Usługi elektronicznego transferu funduszy i wymiany walut,
Usługi płatności zdalnych, Usługi elektronicznego portfela o zapisanej wartości, świadczenie usług elektronicznego transferu funduszy
i walut, usługi płatności elektronicznych, usługi przedpłaconych kart
telefonicznych, usługi wypłat gotówkowych oraz usługi autoryzacji
i rozliczania transakcji, Świadczenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem radiowych urządzeń identyfikacyjnych
(transponderów), Świadczenie usług debetowych i kredytowych
za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, Usługi weryfikacji czeków, Usługi wydawania i wykupu wszystkie dotyczące czeków podróżnych i talonów podróżnych, Świadczenie usług finansowych dla wsparcia usług detalicznych świadczonych
za pośrednictwem środków telekomunikacji mobilnej, w tym usług
płatniczych przez urządzenia bezprzewodowe, Przetwarzanie transakcji kredytowych i debetowych przez łącza telefoniczne i telekomunikacyjne, Świadczenie usług finansowych dla wsparcia usług detalicznych świadczonych w Internecie, poprzez sieci lub innymi
środkami elektronicznymi z użyciem elektronicznie scyfryzowanych
informacji, Usługi dotyczące wymiany pieniężnej, mianowicie zabezpieczanie wymiany pieniężnej, w tym elektronicznych pieniędzy,
poprzez sieci komputerowe dostępne za pomocą kart chipowych,
Usługi płatności rachunków świadczone przez serwisy internetowe,
Bankowość internetowa, Usługi finansowe świadczone przez telefon
oraz poprzez światową sieć komputerową lub przez Internet, Usługi
związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związane z własnością
nieruchomości, Wyceny nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami
w zakresie nieruchomości, Usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości, Usługi ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczanie majątkowe dla osób fizycznych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące majątku, Finansowanie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie nieruchomości, Szacowanie nieruchomości, Administrowanie
nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Zapewnienie pożyczek na nieruchomości,
Usługi finansowe dotyczące zagospodarowania nieruchomości,
Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi
finansowe dotyczące majątku nieruchomego i budynków, Usługi finansowe dotyczące zakupu nieruchomości, Organizowanie umów
pożyczki zabezpieczonych nieruchomością, Organizowanie współwłasności nieruchomości, Organizowanie finansowania na zakup
nieruchomości, Pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów
w nich, Inwestycje kapitałowe w nieruchomości, Usługi w zakresie
inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi finansowe dotyczące nabywania majątku, Usługi finansowe dotyczące sprzedaży
majątku wycena finansowa nieruchomości z nieograniczonym tytułem własności, Wycena finansowa nieruchomości dzierżawionych,
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie dzierżawy
nieruchomości, Leasing majątku, Dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości z nieograniczonym tytułem własności,
Usługi zarządzania majątkiem dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Wycena majątku, Zarządzanie portfelem nieruchomości,
Zarządzanie majątkiem, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących majątku nieruchomego, Dostarczanie informacji dotyczących
rynku nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące wyboru nieruchomości, Finansowanie zastawów hipotecznych i zabezpieczanie majątku, Usługi konsultacyjne dotyczące rozwiązań płatniczych, bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług.
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(111) 347218
(220) 2021 04 29
(210) 528252
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 14
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRUGO SQUAD
(510), (511) 5 Żelki witaminowe, 30 Wyroby piekarnicze i cukiernicze
zawarte w tej klasie, Lody, Czekolada, Wyroby czekoladowe, Słodycze, Lody w proszku, Napoje na bazie kawy, kakao, herbaty i czekolady, Mrożone napoje zawarte w tej klasie, Napoje z lodów, Cukierki,
Żelki, Czekoladki, Lizaki lodowe zawierające mleko, 32 Napoje bezalkoholowe, w tym napoje i syropy owocowe, napoje zawierające soki
owocowe, napoje witaminizowane, napoje aromatyzowane owocami, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Mrożone napoje
owocowe, Soki, Bezalkoholowe koktajle owocowe, Napoje izotoniczne i energetyczne, wszystkie ww. zawarte w tej klasie.
(111) 347219
(220) 2021 05 07
(210) 528536
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 19
(732) KRZESIMOWSKI ZBIGNIEW, Lesiów (PL);
WÓJCIK KAROL, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ogrody Romanów
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Marketing internetowy, Marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Analiza marketingowa nieruchomości, Reklamowanie
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Udostępnianie
informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, 36
Usługi w zakresie nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli
mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, Wycena i zarządzanie nieruchomościami,
Zarządzanie budynkami, Zarządzanie gruntami, 37 Budowa bloków
mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa części budynków, Budowa domów, Budowa domów
na zamówienie, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa
nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych,
Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa przybudówek, Budowanie domów, Budowanie nieruchomości, Budownictwo,
Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo dotyczące budownictwa
mieszkalnego i budynków, Usługi budowlane w zakresie stawiania
budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych,
Usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, Usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi doradcze w zakresie
budowania, Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Usługi zarządzania budową, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji,
Wznoszenie obszarów mieszkalnych. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 347220
(220) 2021 05 07
(151) 2021 10 29
(441) 2021 06 14
(732) OGÓREK MONIKA MANOR OF ELEGANCE,
Nowy Prażmów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pozdrowe.pl
(540)

85
(210) 528580

(591) pomarańczowy, zielony
(531) 05.03.13, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, żywnością, artykułami spożywczymi,
suplementami diety, kosmetykami, produktami perfumeryjnymi,
środkami toaletowymi, preparatami i artykułami higienicznymi, preparatami do mycia i pielęgnacji ciała, środkami czystości do celów
gospodarstwa domowego, detergentami, preparatami do czyszczenia, odświeżania i prania, środkami ściernymi i polerskimi, środkami
zapachowymi do celów domowych, preparatami do pielęgnacji zwierząt, drukowanymi i elektronicznymi materiałami edukacyjnymi i instruktażowymi, środkami edukacyjnymi do pobrania, edukacyjnymi
aplikacjami komputerowymi i edukacyjnymi aplikacjami mobilnymi,
książkami, audiobookami, płytami cd, Usługi sprzedaży hurtowej oraz
detalicznej świadczone online, za zamówieniem pocztowym oraz
za pomocą katalogów w związku ze środkami spożywczymi, żywnością oraz artykułami spożywczymi, suplementami diety, kosmetykami, produktami perfumeryjnymi, środkami toaletowymi, preparatami
i artykułami higienicznymi, preparatami do mycia i pielęgnacji ciała,
środkami czystości do celów gospodarstwa domowego, detergentami, preparatami do czyszczenia, odświeżania i prania, środkami
ściernymi i polerskimi, środkami zapachowymi do celów domowych,
preparatami do pielęgnacji zwierząt, drukowanymi i elektronicznymi
materiałami edukacyjnymi i instruktażowymi, środkami edukacyjnymi do pobrania, edukacyjnymi aplikacjami komputerowymi i edukacyjnymi aplikacjami mobilnymi, książkami, audiobookami, płytami
cd, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi bezobsługowych
sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Dekoracja wystaw
sklepowych, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów i programów motywacyjnych, Organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, Organizowanie i prowadzenie imprez,
konkursów, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie konsumenckich programów
lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organizowanie losowania nagród
w celach promocyjnych i marketingowych, Pokazy towarów, Pokazy
towarów dla celów reklamowych i promocyjnych, Promocja sprzedaży, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Reklama i marketing,
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart
członkowskich, Fakturowanie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Edukacja,
Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, Konkursy (Organizowanie-) [edukacja lub
rozrywka], Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy w zakresie rozwoju
osobistego, Nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, sympozjów, kongresów, zawodów, koncertów, konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], warsztatów
[szkolenia], webinariów, wykładów, festiwali, imprez edukacyjnych,
imprez rekreacyjnych, imprez kulturalnych oraz zjazdów, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich,
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych lub
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edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych,
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie pokazów oraz prezentacji w celach rozrywkowych, kulturalnych edukacyjnych lub szkoleniowych, Organizowanie
rozrywki, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji lub rozrywki,
Organizowanie występów na żywo, Organizowanie zajęć dydaktycznych oraz rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, rekreacyjnych, kulturalnych, szkoleniowych, edukacyjnych,
biznesowych i handlowych, Prowadzenie kursów, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych oraz rozrywkowych, Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Publikacja broszur, czasopism,
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja
gazet elektronicznych online, Publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów
edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikacja
treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, Publikacje multimedialne, Publikowanie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów
na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie
tekstów, Rozrywka, Rozrywka on-line, Seminaria, Skomputeryzowane
szkolenia, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostępnianie
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Usługi edukacyjne, szkoleniowe,
rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi pisania blogów, Usługi
w zakresie edukacji dietetycznej, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawania
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Szkolenia w zakresie odżywiania, Nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Nauczanie
w zakresie zdrowia, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności
fizycznej, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia.
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(732)	LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KSIĘGA DOMU LAFHOME
(510), (511) 35 Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie
programami lojalnościowymi, Usługi programów lojalnościowych,
promocyjnych i motywacyjnych, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Zarządzanie mieszkaniami, 36 Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków i ziemi, Usługi
w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości,
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Ubezpieczenia majątkowe nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, 37
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Budowa obiektów usługowo-handlowych, Usługi
w zakresie remontów budynków, Usługi w zakresie nadzoru nad remontami budynków, usługi konserwacji nieruchomości, Budowa budynków mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych i handlowych,
Usługi doradcze dotyczące remontów budynków.
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(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732)	LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KSIĘGA MIESZKANIA LAFHOME
(510), (511) 35 Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie
programami lojalnościowymi, Usługi programów lojalnościowych,
promocyjnych i motywacyjnych, Dostarczanie informacji handlo-

wych konsumentom, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Zarządzanie mieszkaniami, 36 Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków i ziemi, Usługi
w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości,
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Ubezpieczenia majątkowe nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, 37
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Budowa obiektów usługowo-handlowych, Usługi
w zakresie remontów budynków, Usługi w zakresie nadzoru nad remontami budynków, usługi konserwacji nieruchomości, Budowa budynków mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych i handlowych,
Usługi doradcze dotyczące remontów budynków.
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(732)	LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KSIĘGA LOKALU LAFHOME
(510), (511) 35 Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie
programami lojalnościowymi, Usługi programów lojalnościowych,
promocyjnych i motywacyjnych, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Zarządzanie mieszkaniami, 36 Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków i ziemi, Usługi
w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości,
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Ubezpieczenia majątkowe nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, 37
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Budowa obiektów usługowo-handlowych, Usługi
w zakresie remontów budynków, Usługi w zakresie nadzoru nad remontami budynków, usługi konserwacji nieruchomości, Budowa budynków mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych i handlowych,
Usługi doradcze dotyczące remontów budynków.
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(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Laktomag AMARA
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 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
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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
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.
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(591) biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 27.07.21, 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 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
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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.

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) 075414
(111) 076867
(111) 077253
(111) 077266
(111) 077479
(111) 078579
(111) 079850
(111) 081056
(111) 083626
(111) 084940
(111) 086402
(111) 150856
(111) 162082
(111) 162188
(111) 163368
(111) 163427
(111) 163959
(111) 164481
(111) 165191
(111) 166302
(111) 167004
(111) 167005
(111) 167051
(111) 168262
(111) 168799
(111) 169382
(111) 169697
(111) 169741
(111) 170459
(111) 170460
(111) 172035
(111) 172036
(111) 172039
(111) 172040
(111) 172041
(111) 184684
(111) 187991
(111) 191714
(111) 192861
(111) 193841
(111) 196154
(111) 243191
(111) 248727

(180) 2031 12 19
(180) 2032 01 17
(180) 2032 01 02
(180) 2032 01 06
(180) 2032 01 28
(180) 2032 01 16
(180) 2032 12 30
(180) 2032 04 08
(180) 2032 08 13
(180) 2032 06 16
(180) 2032 01 13
(180) 2032 08 22
(180) 2031 11 12
(180) 2032 01 09
(180) 2031 10 11
(180) 2032 01 14
(180) 2032 01 08
(180) 2032 01 24
(180) 2032 01 10
(180) 2032 01 25
(180) 2032 05 16
(180) 2032 05 16
(180) 2032 03 04
(180) 2032 03 04
(180) 2032 01 17
(180) 2031 12 05
(180) 2032 11 08
(180) 2032 11 12
(180) 2032 10 11
(180) 2032 10 11
(180) 2032 02 01
(180) 2032 02 01
(180) 2032 02 01
(180) 2032 02 01
(180) 2032 02 01
(180) 2032 04 08
(180) 2032 10 11
(180) 2032 03 11
(180) 2032 03 11
(180) 2032 10 11
(180) 2032 02 08
(180) 2032 01 07
(180) 2032 01 07

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 251756
(111) 252527
(111) 253332
(111) 253622
(111) 253664
(111) 253679
(111) 253680
(111) 254269
(111) 254708
(111) 254770
(111) 254855
(111) 254856
(111) 254858
(111) 254859
(111) 254861
(111) 254864
(111) 254865
(111) 254866
(111) 254867
(111) 255031
(111) 255219
(111) 255667
(111) 256434
(111) 256435
(111) 256798
(111) 256893
(111) 256909
(111) 256910
(111) 256911
(111) 256931
(111) 257121
(111) 257194
(111) 257195
(111) 257197
(111) 257419
(111) 257426
(111) 257513
(111) 257761
(111) 257779
(111) 257860
(111) 257952
(111) 257958
(111) 258147
(111) 258540
(111) 259390
(111) 259443
(111) 259605
(111) 259718
(111) 260315
(111) 260336
(111) 260750
(111) 260907
(111) 261409
(111) 261410
(111) 261411
(111) 261413
(111) 261415
(111) 261416
(111) 261418
(111) 261420
(111) 261576
(111) 262693
(111) 262694
(111) 262796
(111) 262798
(111) 262824
(111) 264373

(180) 2031 08 02
(180) 2031 09 01
(180) 2032 01 19
(180) 2032 01 19
(180) 2031 12 30
(180) 2032 01 18
(180) 2032 01 18
(180) 2032 01 31
(180) 2032 02 03
(180) 2032 01 24
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 02
(180) 2032 01 09
(180) 2031 12 22
(180) 2032 02 15
(180) 2032 02 15
(180) 2031 12 12
(180) 2032 01 04
(180) 2032 06 27
(180) 2032 06 27
(180) 2032 06 27
(180) 2031 12 16
(180) 2032 02 20
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 06 22
(180) 2032 07 02
(180) 2031 12 08
(180) 2031 08 02
(180) 2032 01 02
(180) 2032 04 26
(180) 2032 06 20
(180) 2032 06 27
(180) 2031 12 19
(180) 2032 06 12
(180) 2032 01 04
(180) 2032 05 10
(180) 2032 01 05
(180) 2032 06 06
(180) 2032 01 04
(180) 2032 04 11
(180) 2031 08 02
(180) 2032 02 20
(180) 2032 12 05
(180) 2032 12 05
(180) 2032 12 05
(180) 2032 12 05
(180) 2032 12 05
(180) 2032 12 05
(180) 2032 12 05
(180) 2032 12 05
(180) 2032 12 05
(180) 2032 04 11
(180) 2032 04 11
(180) 2032 12 05
(180) 2032 12 05
(180) 2032 04 19
(180) 2032 12 05

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

Nr 4/2022
(111) 264374
(111) 264702
(111) 264703
(111) 265976
(111) 266306
(111) 270939
(111) 275971
(111) 275972
(111) 276239
(111) 278635
(111) 285932
(111) 311500
(111) 312567

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2032 12 05
(180) 2032 01 24
(180) 2032 01 24
(180) 2032 12 05
(180) 2031 08 02
(180) 2032 05 09
(180) 2031 12 21
(180) 2031 12 21
(180) 2032 12 05
(180) 2031 11 17
(180) 2032 01 13
(180) 2032 07 31
(180) 2032 05 16

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
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) 516974
(210) 509998
(210) 508726
(210) 508727
(210) 501132
(210) 519356
(210) 512822
(210) 516530
(210) 521142
(210) 466203
(210) 493053
(210) 496823
(210) 498175
(210) 499627
(210) 507985
(210) 509304
(210) 509316
(210) 510170
(210) 464125
(210) 470070
(210) 476568
(210) 478245
(210) 479801
(210) 479802

U
U
U
U
ZT31/2019
U
U
U
U
U
U
U
ZT25/2019
U
U
U
U
U
ZT07/2017
ZT26/2017
ZT47/2017
ZT07/2018
ZT04/2018
ZT04/2018

(210) 482690
(210) 490260
(210) 499989
(210) 519380
(210) 520060
(210) 521917
(210) 524455
(210) 525286
(210) 525906
(210) 526744
(210) 526746
(210) 526973
(210) 527028
(210) 527052
(210) 527507
(210) 527937
(210) 529204
(210) 530010
(210) 530012
(210) 530748
(210) 531654
(210) 525776
(210) 529980

ZT14/2018
ZT52/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 391500
(210) 521137

02/2012
U

(210) 527408
(210) 503508

ZT20/2021
U

(210) 448599
(210) 458167
(210) 501958
(210) 510641
(210) 517837
(210) 518293
(210) 519426
(210) 521184
(210) 527066
(210) 527094
(210) 528205
(210) 529996
(210) 529998
(210) 533737
(210) 479473
(210) 515723
(210) 522891
(210) 525433

3/2016
18/2016
ZT33/2019
ZT32/2020
ZT51/2020
ZT45/2020
ZT48/2020
ZT4/2021
ZT39/2021
ZT18/2021
ZT31/2021
U
U
U
ZT08/2018
U
U
U

89
(210) 525440
(210) 526284
(210) 527302
(210) 528209
(210) 528350
(210) 528780
(210) 528975
(210) 529354
(210) 529678
(210) 529774
(210) 529775
(210) 529872
(210) 529942
(210) 530093
(210) 530247
(210) 530296
(210) 530378

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

Decyzje stwierdzające
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)

437858
444483
463644
473805
474249
489683
501273
501286
501576
502170
502743
503379
505468
505762
505767
505769
505826
507689
508601
508634
508881
508884
510053
510835
510844
511739
511922
512044
512157
512185
512882
512962
513124
513144
513309
513325
513515

10/2015
22/2015
12/2017
35/2017
17/2018
46/2018
42/2019
51/2020
40/2019
46/2020
37/2019
48/2020
46/2019
01/2021
52/2020
52/2020
52/2020
50/2020
48/2020
08/2020
03/2021
01/2021
44/2020
51/2020
43/2020
51/2020
37/2020
31/2020
48/2020
02/2021
41/2020
01/2021
48/2020
50/2020
52/2020
51/2020
50/2020

(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)

513516
513517
513524
513814
513823
514134
514496
514549
514707
514759
514771
514850
514852
515132
515189
515310
515707
515709
515714
516154
516366
516368
516369
516370
516371
516377
516422
516425
516462
516571
516573
516590
516706
516786
516797
516962
517037

50/2020
50/2020
51/2020
45/2020
46/2020
46/2020
51/2020
46/2020
47/2020
48/2020
45/2020
43/2020
02/2021
51/2020
47/2020
32/2020
51/2020
51/2020
51/2020
44/2020
43/2020
43/2020
43/2020
43/2020
42/2020
52/2020
44/2020
42/2020
42/2020
41/2020
43/2020
47/2020
41/2020
50/2020
40/2020
43/2020
43/2020

90
(210) 517041
(210) 517084
(210) 517320
(210) 517361
(210) 517387
(210) 517435
(210) 517499
(210) 517554
(210) 517562
(210) 517613
(210) 517619
(210) 517621
(210) 517631
(210) 517632
(210) 517633
(210) 517642
(210) 517740
(210) 517742
(210) 517749
(210) 517811
(210) 517812
(210) 517872
(210) 517892
(210) 517946
(210) 517970
(210) 517973
(210) 517981
(210) 518002
(210) 518003
(210) 518004
(210) 518011
(210) 518133
(210) 518141
(210) 518147
(210) 518153
(210) 518204
(210) 518308
(210) 518310
(210) 518314
(210) 518320
(210) 518363
(210) 518382
(210) 518401
(210) 518405
(210) 518412
(210) 518413
(210) 518414
(210) 518427
(210) 518435
(210) 518474
(210) 518563
(210) 518659
(210) 518728
(210) 518734
(210) 518764
(210) 518767
(210) 518768
(210) 518777
(210) 518794
(210) 518796
(210) 518797
(210) 518847
(210) 518850
(210) 518936
(210) 518945
(210) 518946
(210) 518953

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 4/2022
48/2020
52/2020
49/2020
50/2020
42/2020
43/2020
44/2020
47/2020
48/2020
47/2020
44/2020
44/2020
44/2020
44/2020
46/2020
44/2020
49/2020
48/2020
44/2020
49/2020
49/2020
50/2020
43/2020
49/2020
48/2020
51/2020
44/2020
44/2020
44/2020
44/2020
48/2020
49/2020
45/2020
45/2020
51/2020
03/2021
49/2020
46/2020
49/2020
47/2020
48/2020
46/2020
45/2020
45/2020
47/2020
45/2020
47/2020
48/2020
49/2020
42/2020
45/2020
49/2020
44/2020
45/2020
47/2020
01/2021
01/2021
01/2021
45/2020
45/2020
45/2020
50/2020
49/2020
45/2020
51/2020
51/2020
51/2020

(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)

518954
518955
519048
519052
519093
519101
519214
519242
519285
519296
519313
519344
519377
519393
519470
519625
519631
519651
519668
519730
519762
519786
519789
519846
519913
520008
520218
520255
520262
520264
520267
520354
520358
520359
520421
520424
520452
520455
520470
520472
520542
520568
520581
520616
520652
520685
520710
520719
520736
520801
520817
520840
520856
520858
520987
520993
520999
521025
521026
521038
521084
521106
521107
521172
521212
521248
521250

51/2020
51/2020
50/2020
50/2020
50/2020
50/2020
48/2020
49/2020
52/2020
46/2020
46/2020
46/2020
46/2020
46/2020
48/2020
52/2020
51/2020
49/2020
04/2021
52/2020
49/2020
47/2020
46/2020
50/2020
51/2020
49/2020
49/2020
49/2020
51/2020
51/2020
49/2020
50/2020
49/2020
49/2020
50/2020
51/2020
52/2020
52/2020
01/2021
51/2020
50/2020
51/2020
01/2021
50/2020
52/2020
05/2021
04/2021
50/2020
51/2020
01/2021
52/2020
51/2020
51/2020
51/2020
03/2021
52/2020
05/2021
52/2020
52/2020
51/2020
51/2020
03/2021
52/2020
52/2020
01/2021
04/2021
52/2020

(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)

521425
521429
521430
521488
521514
521543
521603
521643
521700
521748
521749
521754
521756
521830

52/2020
52/2020
03/2021
04/2021
02/2021
02/2021
01/2021
05/2021
04/2021
05/2021
05/2021
03/2021
05/2021
03/2021

(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)
(210)

521865
521912
521923
521994
521995
521996
522070
522221
522224
522227
522432
522498
522572
522585

02/2021
05/2021
05/2021
02/2021
02/2021
02/2021
05/2021
02/2021
04/2021
04/2021
03/2021
05/2021
05/2021
05/2021

Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 312248

Prawo unieważniono w całości.

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 252595 (141) 2021 09 28

(111) 304994 (141) 2021 09 01

Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 43:
usługi gastronomiczne, usługi
restauracyjne, bary, snack-bary,
restauracje, restauracje samoobsługowe; piwiarnie, puby, lodziarnie, kawiarnie; sieci restauracji; przygotowywanie żywności
na wynos; działalność polegająca
na dostarczaniu żywności i napojów przygotowywanych do celów
konsumpcyjnych, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność
na zamówienie, także za pomocą
sieci komputerowej w systemie
on line; usługi cateringowe; obsługa bankietów, usługi z zakresu
tymczasowego zakwaterowania;
44: usługi medyczne z zakresu:
diagnozowania, leczenia, rehabilitacji, opieki psychologicznej,
usługi higieniczne i kosmetyczne,
fizykoterapia, gabinety odnowy
biologicznej, aromaterapia, prowadzenie przychodni, lecznic,
hospicjów, domów spokojnej starości; chirurgia plastyczna.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 36: finansowa wycena nieruchomości;
usługi finansowe; ekspertyzy oraz
analizy finansowe i inwestycyjne.

Nr 4/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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) 039760 A. Wykreślono: JOHNSON CONTROLS HYBRID
AND RECYCLING GmbH, Hannover, Niemcy; Wpisano: CLARIOS
TECHNOLOGY AND RECYCLING GmbH, Hannover, Niemcy.
(111) 059182 A. Wykreślono: ELLESSE INTERNATIONAL S.P.A.,
CORCIANO, (PERUGIA), Włochy; Wpisano: Ellesse International
S.p.A., Perugia, Włochy.
(111) 073557 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia
11 stycznia 2021 r., udzielono niepełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez DOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska na czas określony
do dnia 17 stycznia 2031r.”
(111) 073557 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia
11 stycznia 2021 r., udzielono niepełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez DOMAR MAŁOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska na czas określony do dnia 17 stycznia 2031r.”
(111) 074366 A. Wykreślono: HR ONLINE GMBH, THALEISCHWEILER FROSCHEN, Niemcy; Wpisano: HR Online GmbH, Osnabrück, Niemcy.
(111) 074370 A. Wykreślono: HR ONLINE GMBH, THALEISCHWEILER FROSCHEN, Niemcy; Wpisano: HR Online GmbH, Osnabrück, Niemcy.
(111) 082329 A. Wykreślono: „HERBAPOL-Lublin” Spółka Akcyjna, Lublin, Polska; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 088086 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 122384 A. Wykreślono: HERBAPOL-LUBLIN S.A., Lublin,
Polska 430723174; Wpisano: Swiss Pharma International AG, Zurych, Szwajcaria.
(111) 125376 A. Wykreślono: OMEGA PHARMA INNOVATION &
DEVELOPMENT NV, NAZARETH, Belgia; Wpisano: ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łazy, Polska 006726927.
(111) 164813 A. Wykreślono: WIOLETA ŁUCJA PIĄTEK, Dąbrowa Tarnowska, Polska MONIKA MARIA MASTALERZ-SZCZEPANEK,
Kochanówka, Polska KRZYSZTOF MASTALERZ, Jaźwie, Polska MAŁGORZATA URSZULA CISOWSKA, Kraków, Polska LUCYNA MARIA
MASTALERZ, Kraków, Polska WIESŁAWA ZOFIA MASTALERZ, Paryż,
Francja BARBARA HONORATA MASTALERZ, Dąbrowa Tarnowska,
Polska; Wpisano: BARBARA HONORATA MASTALERZ, Dąbrowa Tarnowska, Polska; WIESŁAWA ZOFIA MASTALERZ, Paryż, Francja; LU-
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CYNA MARIA MASTALERZ, Kraków, Polska; MAŁGORZATA URSZULA
CISOWSKA, Kraków, Polska; KRZYSZTOF MASTALERZ, Jaźwie, Polska; WIOLETA ŁUCJA PIĄTEK, Dąbrowa Tarnowska, Polska; MONIKA
MARIA MASTALERZ, Kochanówka, Polska.
(111) 187058 A. Wykreślono: OMEGA PHARMA INNOVATION &
DEVELOPMENT NV, NAZARETH, Belgia; Wpisano: ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łazy, Polska 006726927.
(111) 187422 A. Wykreślono: Dr Marcus Marek Figiel, Kalisz,
Polska; Wpisano: DR. MARCUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz,
Polska 251597578.
(111) 187423 A. Wykreślono: Dr Marcus Marek Figiel, Kalisz,
Polska; Wpisano: DR. MARCUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz,
Polska 251597578.
(111) 193021 A. Wykreślono: DUSCHPRODUKTER I SKANDINAVIEN AB, HISINGS BACKA, Szwecja; Wpisano: Duschprodukter
Sweden AB, Hisings Backa, Szwecja.
(111) 199364 A. Wykreślono: SAIFAN BOSMAT L.T.D., TEL AVIV,
Izrael; Wpisano: WISSOTZKY TEA (ISRAEL) Ltd, Tel Aviv, Izrael.
(111) 200459 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 200459 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 201158 A. Wykreślono: Marek Figiel, Kalisz, Polska; Wpisano: DR. MARCUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska
251597578.
(111) 201892 A. Wykreślono: ALPOL GIPS Spółka z o.o., Fidor,
Polska 290919652; Wpisano: PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice, Polska 830406739.
(111) 223670 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 223670 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 223671 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 223671 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 223672 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 223672 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 229997 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 229997 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
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(111) 230185 A. Wykreślono: NEUMANNBROWN Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Kraków,
Polska; Wpisano: NEUMANNBROWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120942611.
(111) 230926 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 230926 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 232868 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 236662 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517 ; Wpisano: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice,
Polska 122948517.
(111) 242270 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 242270 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 242512 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 242512 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 243223 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GUST-POL Krzysztof Gusta, Łódź,
Polska 470522680; Wpisano: GUSTA WIESŁAWA P.P.H.U. GOST-POL,
Łódź, Polska 101570707.
(111) 244963 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 01.09.2019
udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez VITALPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica, Polska na czas nieokreślony.”
(111) 249843 A. Wykreślono: ROMAŃCZUK MARCIN KONEKT,
Białystok, Polska 200193961; Wpisano: KONEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 363632084.
(111) 250852 A. Wykreślono: NETSPRINT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 016271459; Wpisano: ADRINO MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147495424.
(111) 250927 A. Wykreślono: K-FLEX POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska; Wpisano: L’ISOLANTE K-FLEX S.p.A., Roncello (MB), Włochy.
(111) 252675 A. Wykreślono: DOMINIAK IRENA PIZZERIA GALICYJSKA, Przemyśl, Polska 650038976; Wpisano: PIZZERIA GALICYJSKA SPÓŁKA CYWILNA, Przemyśl, Polska 387637476.
(111) 252742 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO JANUS
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 871249854; Wpisano: UNITED BEVERAGES SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 871249854.
(111) 254183 A. Wykreślono: POZNAŃSKA PALARNIA KAWY
ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań,
Polska 630237800; Wpisano: ASTRA COFFEE AND MORE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starczanowo, Polska
630237800.

(111) 262704 A. Wykreślono: POZNAŃSKA PALARNIA KAWY
ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań,
Polska 630237800; Wpisano: ASTRA COFFEE AND MORE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starczanowo, Polska
630237800.
(111) 264353 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 264353 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 269059 A. Wykreślono: KLAR GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pobiedziska, Polska 302327612;
Wpisano: PRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 145853687.
(111) 269387 A. Wykreślono: DH RENOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142245289;
Wpisano: DOM HANDLOWY RENOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363438637.
(111) 269388 A. Wykreślono: DH RENOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142245289;
Wpisano: DOM HANDLOWY RENOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363438637.
(111) 272336 A. Wykreślono: SERINUS ENERGY INC., CALGARY,
Kanada; Wpisano: Serinus Energy PLC, Calgary, Kanada.
(111) 277434 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2017
r., sygn. akt I Nc 403/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz postanowienia Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków Gabrieli Morawiec z dnia 29 czerwca 2018 r., sygn. akt Km 395/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Radosław Bagiński w toku postępowania egzekucyjnego
prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 456/21 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Tomasza Piątka zamieszkałego w Kielcach.”
(111) 284482 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 295685 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 295685 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 297430 A. Wykreślono: VILLA DEVELOPMENT V.D. MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mińsk Mazowiecki, Polska 140597268;
Wpisano: VITA PARK WIERZCHNICKI ZAGÓRSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mińsk Mazowiecki, Polska 140597268.
(111) 298604 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 298604 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 298605 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
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(111) 298605 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 305294 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 298606 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 312346 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 298606 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 312346 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 303511 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 312845 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 303511 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 312845 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 303840 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 314981 A. Wykreślono: MICHAŁ JAKUBOWSKI, Turawa-Marszałki, Polska; Wpisano: MBM BIOTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 381253527.

(111) 303840 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 304994 A. Wykreślono: ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 5
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 364050964; Wpisano: CITY ONE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384802377.
(111) 304995 A. Wykreślono: ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 5
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 364050964; ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 368712669;
Wpisano: CITY ONE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384802377; ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 368712669.

(111) 315057 A. Wykreślono: ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 5
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 364050964; ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 368712669;
Wpisano: CITY ONE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384802377; ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 368712669.
(111) 315057 E. Wykreślono: „Na podstawie Regulaminu
z dnia 19 lutego 2020 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”;
Wpisano: „Regulamin znaków towarowych objętych wspólnym
prawem ochronnym z dnia 19 lipca 2021 r.”.
(111) 328668 A. Wykreślono: NIEBOGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, Polska
382594354; Wpisano: ZHANG LIHUA, Mroków, Polska.

(111) 304995 E. Wykreślono: „Na podstawie Regulaminu
z dnia 19 lutego 2020 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”;
Wpisano: „Regulamin znaków towarowych objętych wspólnym
prawem ochronnym z dnia 19 lipca 2021 r.”.
(111) 305057 A. Wykreślono: ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 5
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 364050964; ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 368712669;
Wpisano: CITY ONE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384802377; ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 368712669.
(111) 305057 E. Wykreślono: „Na podstawie Regulaminu
z dnia 19 lutego 2020 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”;
Wpisano: „Regulamin znaków towarowych objętych wspólnym
prawem ochronnym z dnia 19 lipca 2021 r.”.
(111) 305132 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 305132 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 305294 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

Rejestracja międzynarodowa
uznana
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo,
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne,
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę
rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 1453930
(540) ShengHe
(531) CFE: 28.03.00
(511) 20
(732) QUFU SHENGMEI FRAME CO., LTD.,
EAST OF TIANBO ROAD ECONOMY DEVELOPMENT AREA,
QUFU CITY, JINING CITY 266071 SHANDONG PROVINCE (CN)
(151) 2021 02 24
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06

94
(111) 1508827
(540) Ledcan
(531) CFE: 26.04.05, 26.13.25, 27.05.24
(732) LEDCAN HOLDINGS LIMITED,
Sotiraki Markidi, 20, Block 6,
Unit with door No. A, CY-8036 Paphos (CY)
(151) 2019 07 16
(441) 2020 01 27
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(511) 35, 38

(111) 1589226
(540) AUREX
(511) 10
(732) Alpen Pharma AG, Finkenhubelweg 16, CH-3012 Bern (CH)
(151) 2021 02 23
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06

(581) 2020 01 09

(111) 1589315
(540) DEJO
(531) CFE: 24.15.01, 27.05.04, 29.01.04
(511) 6
(732) JOAV Aktiebolag,
JOSEPH GALMOR FOTBOLLSGATAN 7, SE-263 32 HÖGANÄS (SE)
(151) 2020 11 13
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06

(111) 1520011
(540) Solar Bollard Lighting
(531) CFE: 27.03.12, 27.05.01
(511) 11
(732) Key Wholesalers Pty Ltd,
Unit 5 / 17 Kenworth Place, BRENDALE, QLD 4500 (AU)
(151) 2019 12 14
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1551559
(540) FREE DOG
(531) CFE: 03.01.08, 08.01.06, 08.07.10, 27.05.01, 29.01.13
(511) 35, 43
(732) Limited Liability Company «FREE COMPANY»,
ul. Novyy Arbat, d. 21, et. ChN. pom. I,
kom. 38 A, RU-119019 Moscow (RU)
(151) 2020 06 30
(441) 2020 10 12
(581) 2020 09 24
(111) 1588938
(540) PHYTOBIOVET GASTROINTESTINAL	(511) 5
(732) Madame CECILE DESTAING,
45 Bd Marcel Pagnol, F-06130 GRASSE (FR)
(151) 2021 03 15
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1588996
(540) DIGEST + CURE	
(732) Madame CECILE DESTAING,
45 Bd Marcel Pagnol, F-06130 Grasse (FR)
(151) 2021 03 15
(441) 2021 05 24
(111) 1589009
(531) CFE: 28.03.00
(732) Shandong Tianhai Gas Co., Ltd.,
Shijia Village, Dongjia Town, Licheng District,
Jinan City 250100 Shandong Province (CN)
(151) 2021 03 10
(441) 2021 05 24

(511) 5
(581) 2021 05 06
(511) 37

(581) 2021 05 06

(111) 1589013
(540) JOIN US IN A PIRATE FANTASY	
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 03 18
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1589023
(540) CATCH DREAMS	
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 03 18
(441) 2021 05 24

(511) 3
(581) 2021 05 06

(111) 1589025
(540) Phyto R
(511) 3
(732) Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg (DE)
(151) 2021 03 23
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1589029
(540) L LX Hausys
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(732) LX Holdings Corp.,
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 24

(511) 35
(581) 2021 05 06

(111) 1589051
(540) Newsmy
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) Hunan Newman Digital Technology Co., Ltd.,
No. 2 Lixiang East Road,
Economic and Technology Development Zone,
Changsha 410100 Hunan Province (CN)
(151) 2021 03 26
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1589116
(540) KINGMU
(531) CFE: 27.05.09, 28.03.00
(511) 11
(732) TANG YONGLIN,
Group 3, Caosan Village, Guzhen Town,
Zhongshan City 528421 Guangdong Province (CN)
(151) 2020 12 22
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1589133
(540) QTICS GROUP
(531) CFE: 26.05.01, 26.15.01, 27.05.24
(511) 42
(732) CerTrust Kft., Madách Imre utca 33. H-2120 Dunakeszi (HU)
(151) 2020 10 07
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06

(111) 1589321
(540) Elant
(531) CFE: 27.05.01
(732) Elant Lighting Ltd,
Room 03, 26th Floor, BFXY Building,
110 Jiang Bei Section of Hui Zhou Road,
Hui Zhou City, Guang Dong Province (CN)
(151) 2021 03 30
(441) 2021 05 24
(111) 1589674
(540) STARZYA	
(732) Biogen MA Inc.,
225 Binney Street Cambridge MA 02142 (US)
(151) 2021 03 15
(441) 2021 05 24

(511) 11

(581) 2021 05 06
(511) 5

(581) 2021 05 06

(111) 1589868
(540) eFeed
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.08, 29.01.15
(511) 35, 42
(732) Duynie Holding B.V.,
Kortsteekterweg 57A, NL-2407 AJ Alphen aan den Rijn (NL)
(151) 2021 02 22
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1589896
(540) invibes
(531) CFE: 24.17.08, 26.01.24, 27.05.01
(511) 36, 38
(732) INVIBES ADVERTISING NV,
Technologiepark-Zwijnaarde 82, B-9052 Zwijnaarde (BE)
(151) 2021 03 03
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1589944
(540) GENUSS PLUS
(531) CFE: 04.02.01, 05.03.13,
26.01.16, 26.04.04, 27.05.24
(511) 1, 5, 29, 30, 31, 32, 35
(732) Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel (DE)
(151) 2020 09 11
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1589966
(540) AO1 LIFE	
(511) 9, 41, 45
(732) Campus Crusade for Christ, Inc.,
100 Lake Hart Drive-3500,
Attn: General Counsel’s Office IP Team Orlando FL 32832 (US)
(151) 2020 10 09
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1589982 (540) DIVE INTO AN UNDERWATER FANTASY	 (511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 03 18
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1590006
(540) Fa PURE RELAX
(531) CFE: 27.05.01
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 03 18
(441) 2021 05 24

(511) 3

(581) 2021 05 06

(111) 1590008
(531) CFE: 26.03.03
(511) 18, 25
(732) Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin (DE)
(151) 2021 03 29
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
(111) 1590023
(540) KA IMAGING	
(732) KA IMAGING INC.,
3-560 Parkside Dr Waterloo ON N2L 5Z4 (CA)
(151) 2021 02 11
(441) 2021 05 24

(511) 9, 10

(581) 2021 05 06

(111) 1590081
(540) ECOBOX
(531) CFE: 05.03.13, 29.01.13
(511) 3, 29, 30, 32
(732) Individual entrepreneur Dudukin Maksim Anatolievich,
Ladozhskaya street, 150-354, RU-440064 Penza (RU)
(151) 2021 03 25
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
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(111) 1590086
(540) Green GO!
(531) CFE: 05.09.23, 05.11.11, 09.07.17, 27.01.12, 27.05.01 (511) 29, 31
(732) Karachun Ihor Viktorovych, vul. Nova, 1,s.
Novooleksandrivka, Dnipropetrovska obl. 52070 (UA)
(151) 2020 10 21
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06

Rejestracja międzynarodowa,
w której wydano decyzję
o definitywnej odmowie uznania ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego w
postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub
zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów
graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię
bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę
oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę
notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 897350
(540) LUXOR
(531) CFE: 27.05.01
(732) VESTEL TICARET ANONIM SIRKETI,
Göztepe n. 27/1 D: 7, IZMIR (TR)
(151) 2020 07 08
(441) 2020 08 17

(511) 7, 11
(581) 2020 07 30

(111) 1507435
(540) ORTHODOX
(732) „Beluga Brands”, LLC,
112, 40A, Proletarskaya street, Zvenigorog city,
Odintsovo city, RU-143180 Moscow region (RU)
(151) 2020 06 01
(441) 2020 07 27

95
(511) 33

(581) 2020 07 09

