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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 240 051 do nr 240 120)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240116
(41) 2019 06 17
(51) A01G 24/00 (2018.01)
A01G 24/35 (2018.01)
A01G 31/00 (2018.01)
A01G 27/02 (2006.01)
(21) 423820
(22) 2017 12 11

(72) TRASKOWSKI ANDRZEJ, Chorzów (PL)
(73) TRASKOWSKI ANDRZEJ, Chorzów (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO
OCHRONY ŚRODOWISKA EKOPOMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(54) Złoże ogrodnicze
(B1) (11) 240084
(41) 2021 03 22
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
B05B 3/02 (2006.01)
B05B 3/00 (2006.01)
(21) 431124
(22) 2019 09 11
(72) MIKOŁAJCZAK WOJCIECH, Gronówko (PL)
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(73) MIKOŁAJCZAK WOJCIECH MMAT AGRO TECHNOLOGY,
Gronówko (PL)
(54) Wkładka znajdująca zastosowanie w rozpylaczach rolniczych
(B1) (11) 240115
(41) 2019 03 25
(51) A22C 13/00 (2006.01)
C09J 175/04 (2006.01)
C09J 5/00 (2006.01)
B29D 23/00 (2006.01)
(21) 422801
(22) 2017 09 11
(72) JANUS MAREK, Piekary Śląskie (PL)
(73) NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie (PL)
(54) Osłonka spożywcza i sposób wytwarzania osłonki spożywczej
(B1) (11) 240060
(41) 2021 01 25
(51) A47B 88/40 (2017.01)
E05F 3/02 (2006.01)
E05F 5/00 (2017.01)
(21) 430570
(22) 2019 07 12
(72) SAŁEK MARCIN, Marki (PL)
(73) GTV ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)
(54) Spowalniacz przesuwu szyny jezdnej prowadnicy szuflady
(B1) (11) 240053
(41) 2018 01 29
(51) A47G 1/02 (2006.01)
H05B 3/84 (2006.01)
H05B 45/00 (2020.01)
F21V 33/00 (2006.01)
(21) 418128
(22) 2016 07 28
(72) DUBIEL ANDRZEJ, Rabka-Zdrój (PL)
(73) DUBIEL VITRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka-Zdrój (PL)
(54) Lustro łazienkowe z instalacją grzewczo-oświetleniową
(B1) (11) 240075
(41) 2021 05 31
(51) A61B 5/103 (2006.01)
A61B 5/107 (2006.01)
G01B 11/22 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01B 11/04 (2006.01)
G06T 17/00 (2006.01)
G06T 7/33 (2017.01)
G06T 7/60 (2017.01)
G06T 7/62 (2017.01)
G06T 15/00 (2011.01)
(21) 434848
(22) 2020 07 29
(72) KRZESZOWSKI TOMASZ, Rzeszów (PL); PRZEDNOWEK
KRZYSZTOF, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL); PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Sposób estymacji cech somatycznych, wskaźników somatycznych, komponentów somatotypu, samego somatotypu oraz komponentów składu ciała z wykorzystaniem sensora głębi
(B1) (11) 240057
(41) 2020 03 09
(51) A61B 17/08 (2006.01)
A61B 17/12 (2006.01)
A61F 2/07 (2013.01)
A61F 2/82 (2013.01)
A61F 2/86 (2013.01)
A61F 2/90 (2013.01)
(21) 426935
(22) 2018 09 06
(72) PŁOWIECKI EMIL, Warszawa (PL); HURKAŁA LESZEK,
Legionowo (PL)
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(73) BALTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Samorozprężalne urządzenie medyczne do uszczelniania przecieków okołozastawkowych
(B1) (11) 240107
(41) 2020 12 14
(51) A61F 5/10 (2006.01)
A63B 23/10 (2006.01)
(21) 430145
(22) 2019 06 04
(72) DYGUT JACEK MAREK, Warszawa (PL); PIWOWAR MONIKA
WERONIKA, Kraków (PL)
(73) PIWOWAR MONIKA WERONIKA, Kraków (PL); DYGUT JACEK
MAREK, Warszawa (PL)
(54) Bierno-dynamiczny aparat korekcji palucha koślawego i współistniejących z nim wad statycznych stóp
(B1) (11) 240085
(41) 2021 06 14
(51) A61K 8/06 (2006.01)
A61Q 1/02 (2006.01)
A61Q 17/04 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 432145
(22) 2019 12 09
(72) PIEŃKOWSKI MAREK, Piaseczno (PL); PIELAK MAREK,
Dyzin (PL); JOŃCZYK AGATA, Chotynia (PL)
(73) GREHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dyzin (PL)
(54) Korygujący krem koloryzujący i sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 240083
(41) 2021 04 06
(51) A61K 35/76 (2015.01)
A61P 11/16 (2006.01)
C12N 7/00 (2006.01)
(21) 431245
(22) 2019 09 23
(72) URBAN-CHMIEL RENATA, Lublin (PL); WERNICKI ANDRZEJ,
Kalinówka (PL); DEC MARTA, Lublin (PL); PUCHALSKI ANDRZEJ,
Lublin (PL); NOWACZEK ANNA, Lublin (PL); MAREK AGNIESZKA,
Lublin (PL); PYZIK EWELINA, Motycz (PL); STĘPIEŃ-PYŚNIAK
DAGMARA, Motycz (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób otrzymywania kompozycji w postaci zawiesiny do leczenia syndromu oddechowego z udziałem Mannheimia haemolytica u bydła
(B1) (11) 240082
(41) 2020 05 04
(51) A61L 27/12 (2006.01)
A61L 27/18 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
D04H 1/728 (2012.01)
(21) 427554
(22) 2018 10 26
(72) ROGOWSKA-TYLMAN JULIA, Warszawa (PL); FORTUNATO
GIUSEPPINO, St. Gallen (CH); WOŹNIAK BARTOSZ, Mońki (PL);
CHODARA AGNIESZKA, Warszawa (PL); ŁOJKOWSKI WITOLD,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Biologiczna membrana separacyjna
(B1) (11) 240058
(41) 2020 09 21
(51) A62C 3/04 (2006.01)
A62C 4/04 (2006.01)
(21) 429196
(22) 2019 03 08
(72) KUMÓR PIOTR, Kielce (PL)
(73) MIST-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(54) Sposób gaszenia płomienia w przewodach kominowych prowadzących z pieców na paliwo stałe
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(B1) (11) 240111
(41) 2015 09 14
(51) B01D 29/27 (2006.01)
B01D 46/02 (2006.01)
(21) 407459
(22) 2014 03 10
(72) SKAŁECKI MATEUSZ, Tarnowo Podgórne (PL)
(73) INSTAL FILTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kościan (PL)
(54) Zespół do nakładania powłoki ochronnej na powierzchni zewnętrznej worków filtracyjnych
(B1) (11) 240093
(41) 2021 10 11
(51) B01D 67/00 (2006.01)
B01D 71/26 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
C23C 16/513 (2006.01)
(21) 433456
(22) 2020 04 06
(72) GRYTA MAREK, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób modyfikacji polipropylenowych membran dla procesu
destylacji membranowej
(B1) (11) 240080
(41) 2019 05 20
(51) B01J 2/28 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
(21) 423475
(22) 2017 11 16
(72) SAWICKI JACEK, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego perlitu z odpadu perlitowego
(B1) (11) 240087
(41) 2017 11 20
(51) B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/04 (2006.01)
C01B 21/082 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
(21) 417123
(22) 2016 05 06
(72) BYSTRZEJEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); FRONCZAK MACIEJ,
Warszawa (PL); KRAJEWSKA MILENA, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania grafitopodobnego azotku węgla domieszkowanego metalem alkalicznym, jego zastosowanie do usuwania błękitu metylowego z roztworów wodnych oraz sposób jego
późniejszej regeneracji
(B1) (11) 240119
(41) 2019 12 02
(51) B09B 3/00 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
H01B 15/00 (2006.01)
(21) 425701
(22) 2018 05 23
(72) GRUBA RAFAŁ, Wejherowo (PL); GRUBA KRZYSZTOF,
Wejherowo (PL)
(73) GRUBA RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościcino (PL)
(54) Sposób recyklingu kabli miedzianych
(B1) (11) 240055
(41) 2020 10 05
(51) B21D 22/14 (2006.01)
(21) 429408
(22) 2019 03 27
(72) GĄDEK TOMASZ, Poznań (PL); NOWACKI ŁUKASZ,
Gowarzewo (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT OBRÓBKI
PLASTYCZNEJ, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania elementów stożkowych z blachy i zespół
do wytwarzania elementów stożkowych z blachy
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(B1) (11) 240072
(41) 2021 05 31
(51) B21D 28/24 (2006.01)
B26D 7/00 (2006.01)
(21) 431888
(22) 2019 11 22
(72) TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL); WOJTKOWIAK DOMINIK,
Kamionki (PL); WILCZYŃSKI DOMINIK, Murowana Goślina (PL);
GÓRECKI JAN, Poznań (PL); MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL);
DOMEK GRZEGORZ, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); WILHELM
HERM MULLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Głowica perforująca z dwiema krawędziami tnącymi z ruchomą
płytą
(B1) (11) 240073
(41) 2021 05 31
(51) B21D 28/24 (2006.01)
B26D 7/00 (2006.01)
(21) 431889
(22) 2019 11 22
(72) TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL); WOJTKOWIAK DOMINIK,
Kamionki (PL); WILCZYŃSKI DOMINIK, Murowana Goślina (PL);
GÓRECKI JAN, Poznań (PL); MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL);
DOMEK GRZEGORZ, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); WILHELM
HERM MULLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Urządzenie do perforacji pasów transportujących
(B1) (11) 240069
(41) 2021 05 31
(51) B21D 28/34 (2006.01)
B26D 7/00 (2006.01)
(21) 431885
(22) 2019 11 22
(72) TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL); WOJTKOWIAK DOMINIK,
Kamionki (PL); WILCZYŃSKI DOMINIK, Murowana Goślina (PL);
GÓRECKI JAN, Poznań (PL); MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL);
DOMEK GRZEGORZ, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); WILHELM
HERM MULLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Głowica perforująca z dwiema krawędziami tnącymi z ruchomym stemplem do urządzenia do perforacji pasów transportujących
(B1)
(51)
(21)
(30)
(86)
(87)
(72)
(73)
(54)

(11) 240054
(41) 2019 01 14
B23K 26/38 (2014.01)
422471
(22) 2015 09 08
62/048212
2014 09 09
US
14/582987
2014 12 24
US
2015 09 08
PCT/US15/48892
2016 03 17
WO16/140288
DAJNOWSKI BARTOSZ ANDRZEJ, Forest Park (US)
G.C. LASER SYSTEMS, INC., Forest Park (US)
Sposoby i układy do laserowej ablacji i obróbki

(B1) (11) 240099
(41) 2021 05 17
(51) B23P 6/00 (2006.01)
B23K 26/34 (2014.01)
(21) 431810
(22) 2019 11 14
(72) MISTARZ MARCIN, Ruda Śląska (PL); CHOLEWA ADAM,
Jaworzno (PL)
(73) MISTARZ MARCIN ARTUR, Ruda Śląska (PL); CHOLEWA ADAM,
Jaworzno (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE MARTECH-PLUS MARCIN MISTARZ SPÓŁKA
JAWNA, Ruda Śląska (PL); PLASMA SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA,
Siemianowice Śląskie (PL)
(54) Sposób regeneracji maźnic
(B1) (11) 240065
(41) 2020 06 01
(51) B26D 1/547 (2006.01)
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B26D 5/12 (2006.01)
B23D 61/18 (2006.01)
(21) 427937
(22) 2018 11 28
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW,
Koszalin (PL); MAJEWSKI MACIEJ, Koszalin (PL)
(73) AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54) Narzędzie tnące w postaci struny ściernej
(B1) (11) 240074
(41) 2021 05 31
(51) B26F 1/00 (2006.01)
B26D 5/00 (2006.01)
B65B 61/00 (2006.01)
(21) 431890
(22) 2019 11 22
(72) TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL); WOJTKOWIAK DOMINIK,
Kamionki (PL); WILCZYŃSKI DOMINIK, Murowana Goślina (PL);
GÓRECKI JAN, Poznań (PL); MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL);
DOMEK GRZEGORZ, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); WILHELM
HERM MULLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) System mechanicznej perforacji pasów do transportu podciśnieniowego i sterowania optycznego
(B1) (11) 240113
(41) 2018 04 09
(51) B29C 49/06 (2006.01)
B29C 49/12 (2006.01)
B29C 49/48 (2006.01)
B29C 49/78 (2006.01)
C03B 9/38 (2006.01)
C03B 9/41 (2006.01)
(21) 418893
(22) 2016 09 28
(72) PINDA ALEKSANDER, Strzegom (PL); GIESBERT REINER,
Springe (DE)
(73) LWN CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób i układ do kontroli procesu chłodzenia form podczas
formowania opakowań szklanych
(B1) (11) 240120
(41) 2020 06 01
(51) B29D 30/46 (2006.01)
B29C 70/68 (2006.01)
B29L 30/00 (2006.01)
(21) 428003
(22) 2018 11 30
(72) SADOWSKI MACIEJ, Zalasewo (PL); MICHALAK MAREK,
Gniezno (PL)
(73) BRIDGESTONE POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób nawijania pasów wkładki run-flat w oponę samochodową
(B1) (11) 240117
(41) 2019 07 01
(51) B60R 11/02 (2006.01)
B60R 11/00 (2006.01)
F16M 13/00 (2006.01)
F16M 13/02 (2006.01)
B60R 7/06 (2006.01)
B60R 7/04 (2006.01)
B60R 7/00 (2006.01)
(21) 424020
(22) 2017 12 22
(72) WÓJKOWSKI SYLWESTER, Gołębiew Nowy (PL);
PIETRZKOWSKI RADOSŁAW PIOTR, Mąkoszyn (PL)
(73) RS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gołębiew Nowy (PL)
(54) Uchwyt urządzenia mobilnego
(B1) (11) 240109
(41) 2017 07 17
(51) B62B 9/18 (2006.01)
(21) 415723
(22) 2016 01 05
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(72) MROCHEŃ WOJCIECH, Częstochowa (PL)
(73) LIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa (PL)
(54) Widełki koła wózka
(B1) (11) 240061
(41) 2021 06 14
(51) B65D 5/08 (2006.01)
(21) 432163
(22) 2019 12 10
(72) URBAN WIESŁAW, Księżyno (PL); ŁUKASZEWICZ KRZYSZTOF,
Kamionka (PL)
(73) MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK
ANDRZEJ FIŁOŃCZUK BOGUSŁAW KOZAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Wysokie Mazowieckie (PL)
(54) Wykrój opakowania kartonowego
(B1) (11) 240105
(41) 2020 09 07
(51) B65D 5/462 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
(21) 429071
(22) 2019 02 26
(72) KOZIEŁ DARIUSZ, Oława (PL)
(73) DS SMITH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wykrój opakowania transportowego
(B1) (11) 240068
(41) 2021 05 31
(51) B65G 15/30 (2006.01)
B26D 5/12 (2006.01)
B21D 28/00 (2006.01)
(21) 431884
(22) 2019 11 22
(72) TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL); WOJTKOWIAK DOMINIK,
Kamionki (PL); WILCZYŃSKI DOMINIK, Murowana Goślina (PL);
GÓRECKI JAN, Poznań (PL); MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL);
DOMEK GRZEGORZ, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); WILHELM
HERM MULLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Głowica perforująca z jedną krawędzią tnącą do urządzenia
do perforacji pasów transportujących
(B1) (11) 240070
(41) 2021 05 31
(51) B65H 20/02 (2006.01)
B21B 41/00 (2006.01)
(21) 431886
(22) 2019 11 22
(72) TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL); WOJTKOWIAK DOMINIK,
Kamionki (PL); WILCZYŃSKI DOMINIK, Murowana Goślina (PL);
GÓRECKI JAN, Poznań (PL); MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL);
DOMEK GRZEGORZ, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); WILHELM
HERM MULLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Urządzenie dozująco-ustalające pas transportujący w procesie
jego produkcji
(B1) (11) 240071
(41) 2021 05 31
(51) B65H 59/10 (2006.01)
B65H 59/24 (2006.01)
(21) 431887
(22) 2019 11 22
(72) TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL); WOJTKOWIAK DOMINIK,
Kamionki (PL); WILCZYŃSKI DOMINIK, Murowana Goślina (PL);
GÓRECKI JAN, Poznań (PL); MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL);
DOMEK GRZEGORZ, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); WILHELM
HERM MULLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Urządzenie buforująco-napinające pas transportujący w procesie jego produkcji
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(B1) (11) 240114
(41) 2018 04 09
(51) C03B 27/04 (2006.01)
C03B 27/044 (2006.01)
(21) 418905
(22) 2016 09 28
(72) STANIEWICZ MARCIN, Poznań (PL)
(73) GLAS-TECH SPÓŁKA AKCYJNA, Swarzędz (PL)
(54) Sposób hartowania formatek szklanych
(B1) (11) 240098
(41) 2021 03 22
(51) C04B 14/10 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 18/12 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B01J 2/12 (2006.01)
(21) 431114
(22) 2019 09 10
(72) KOROL JERZY, Mysłowice (PL); SKOTNICZNY GRZEGORZ,
Tenczynek (PL); SZYMKIEWICZ ANDRZEJ, Babice (PL)
(73) KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania kruszywa syntetycznego z ubocznych
produktów wydobycia i z ubocznych produktów spalania i kruszywo
syntetyczne
(B1) (11) 240112
(41) 2018 02 26
(51) C04B 18/10 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
C08K 13/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 418345
(22) 2016 08 16
(72) WZOREK ZBIGNIEW, Niepołomice (PL); ĆWIĄKALSKI
WŁODZISŁAW, Kraków (PL); SARAN MARIUSZ, Płock (PL);
URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) SABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płock (PL)
(54) Sposób wytwarzania kruszywa budowlanego sypkiego i sposób wytwarzania kruszywa budowlanego z frakcją granulowaną
(B1) (11) 240100
(41) 2019 09 23
(51) C04B 35/18 (2006.01)
C04B 35/65 (2006.01)
(21) 424890
(22) 2018 03 14
(72) CYGAN TOMASZ, Warszawa (PL); OLSZYNA ANDRZEJ,
Warszawa (PL); WOŹNIAK JAROSŁAW, Gródek (PL); PETRUS
MATEUSZ, Janów (PL); KOSTECKI MAREK, Błonie (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Kompozyt na osnowie tlenku glinu oraz sposób wytwarzania
kompozytu na osnowie tlenku glinu
(B1) (11) 240079
(41) 2019 05 06
(51) C07C 25/18 (2006.01)
C09K 19/12 (2006.01)
(21) 423327
(22) 2017 10 31
(72) DĄBROWSKI ROMAN, Warszawa (PL); PIECEK WIKTOR,
Zaborów (PL); ŻUROWSKA MAGDALENA, Warszawa (PL);
DZIADUSZEK JERZY, Warszawa (PL); WĘGŁOWSKA DOROTA,
Zaborów (PL); MAZUR RAFAŁ, Kościeniewicze (PL); BOŻĘTKA
JAKUB JAN, Rybnik (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL)
(54) Smektyczna mieszanina ciekłokrystaliczna domieszkowana
związkami jonowymi, sposób jej otrzymywania oraz jej zastosowanie
(B1) (11) 240103
(41) 2021 04 06
(51) C07C 211/63 (2006.01)
(21) 431293
(22) 2019 09 27
(72) POŁOMSKI DAMIAN, Warszawa (PL); CHOTKOWSKI MACIEJ,
Góra Kalwaria (PL)
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(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Mieszanina jonowa zawierająca kationy choliny oraz zastosowanie tej mieszaniny jako medium w procesach elektrochemicznych
(B1) (11) 240092
(41) 2021 07 12
(51) C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
(21) 432514
(22) 2020 01 10
(72) LEWANDOWSKI GRZEGORZ, Dobra (PL); KUJBIDA MARCIN
STEFAN, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1,2-epoksy-5,9-cyklododekadienu
(B1) (11) 240086
(41) 2017 10 23
(51) C07D 401/14 (2006.01)
C09B 15/00 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/533 (2006.01)
(21) 416813
(22) 2016 04 18
(72) KRZYMIŃSKI KAROL JAN, Gdynia (PL); CHECHOWSKA
JUSTYNA, Gdańsk (PL); SERDIUK ILLIA, Charków (UA); KARSKA
NATALIA, Gdynia (PL); KUR JÓZEF, Wejherowo (PL); HOLECGĄSIOR LUCYNA, Gdańsk (PL); FERRA BARTOSZ, Puck (PL);
KASPRZYKOWSKI FRANCISZEK, Pruszcz Gdański (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); UNIWERSYTET
GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Sole estrów arylowych N-podstawionych kwasów akrydynylo-9-karboksylowych, sposób ich otrzymywania oraz odczynnik
immunochemiczny do oznaczeń chemiluminescencyjnych
(B1) (11) 240095
(41) 2020 08 10
(51) C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 428741
(22) 2019 01 31
(72) ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); TRONINA TOMASZ, Międzybórz (PL); KOSTRZEWASUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 4’-O-β-D-(4”-O-Metyloglukopiranozylo)-2’,5’-dimetoksyflawon
i sposób wytwarzania 4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-2’,5’dimetoksyflawonu
(B1) (11) 240097
(41) 2020 09 21
(51) C07H 17/07 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 429217
(22) 2019 03 11
(72) ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); TRONINA TOMASZ, Międzybórz (PL); KOSTRZEWASUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 8-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-2’-metoksyflawon
i sposób wytwarzania 8-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-2’metoksyflawonu
(B1) (11) 240081
(41) 2019 12 16
(51) C11C 3/00 (2006.01)
C10M 101/04 (2006.01)
C10M 109/02 (2006.01)
(21) 425873
(22) 2018 06 11
(72) IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); GRABOWSKI
RAFAŁ, Gliwice (PL); SZMATOŁA MICHAŁ, Katowice (PL); GNIADY
JAN, Kędzierzyn-Koźle (PL); WOCH JULIA, Gliwice (PL); CHROBAK
JUSTYNA, Katowice (PL); KORASIAK KAMIL, Rozkochów (PL);
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DEJNEGA BRONISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); SZWACH IWONA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); TARCZYŃSKA BEATA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób modyfikacji olejów roślinnych
(B1) (11) 240096
(41) 2020 08 10
(51) C12P 19/44 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 428743
(22) 2019 01 31
(72) ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); TRONINA TOMASZ, Międzybórz (PL); KOSTRZEWASUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)2’,5’-dimetoksyflawonu
(B1) (11) 240051
(41) 2017 02 13
(51) C25B 9/00 (2006.01)
C25B 11/02 (2006.01)
(21) 413357
(22) 2015 07 31
(72) MICHALAK DAMIAN, Szkurłaty (PL)
(73) MICHALAK DAMIAN HHO-POWER, Kościelna Wieś (PL)
(54) Elektrolizer do produkcji mieszanki wodorotlenowej
(B1) (11) 240108
(41) 2021 11 08
(51) D21H 19/18 (2006.01)
D21H 19/20 (2006.01)
D21H 21/16 (2006.01)
D21H 21/36 (2006.01)
D21H 17/02 (2006.01)
D21H 17/14 (2006.01)
D21H 17/34 (2006.01)
D21H 17/60 (2006.01)
B32B 29/06 (2006.01)
B31B 50/74 (2017.01)
B41M 1/06 (2006.01)
(21) 433786
(22) 2020 05 05
(72) FRĄCKOWIAK TOMASZ, Kalisz (PL); ZAPRZALSKI
PRZEMYSŁAW, Poznań (PL)
(73) P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA JANUSZ FRĄCKOWIAK
I SPÓŁKA, Podzborów (PL)
(54) Sposób wytwarzania opakowań papierowych i papierowo-foliowych
(B1) (11) 240118
(41) 2019 10 21
(51) E01F 15/04 (2006.01)
(21) 425157
(22) 2018 04 09
(72) PAŁKOWSKI DAWID, Bochnia (PL); PIECHNIK MARCIN,
Chrostowa (PL)
(73) STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA, Bochnia (PL)
(54) Połączenie klinowe odcinków odbojnicy drogowej bariery
ochronnej
(B1) (11) 240059
(41) 2021 01 25
(51) E04B 1/94 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 430567
(22) 2019 07 11
(72) PUCHAŁA MARCIN, Bełżyce (PL)
(73) ALURON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zawiercie (PL)
(54) Kształtownik aluminiowy systemów ognioodpornych wewnętrznych i zewnętrznych
(B1) (11) 240091
(41) 2019 12 02
(51) E04G 23/02 (2006.01)
(21) 425654
(22) 2018 05 22
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(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); NOWAK RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób naprawy sklepień ceglanych
(B1) (11) 240106
(41) 2020 09 07
(51) E06B 9/42 (2006.01)
(21) 429078
(22) 2019 02 26
(72) BEDNAREK RYSZARD, Sieradz (PL); KOWALSKI PIOTR, Sieradz (PL)
(73) BEDNAREK ALEKSANDRA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KAMA, Sieradz (PL)
(54) Wspornik montażowy do mocowania rolet
(B1) (11) 240094
(41) 2020 11 02
(51) E21D 11/40 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
B66C 1/42 (2006.01)
(21) 432870
(22) 2020 02 10
(72) RÓŻYŁO PATRYK, Lublin (PL); WÓJCIK ANDRZEJ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Chwytak kształtownika górniczego
(B1) (11) 240056
(41) 2020 01 02
(51) E21D 15/48 (2006.01)
E21D 15/04 (2006.01)
E21D 15/06 (2006.01)
(21) 426043
(22) 2018 06 25
(72) ŚLOSORZ WANDA, Mysłowice (PL); ŚLOSORZ PIOTR,
Mysłowice (PL); ŚLOSORZ ADRIAN, Mysłowice (PL)
(73) ŚLOSORZ WANDA, Mysłowice (PL); ŚLOSORZ PIOTR,
Mysłowice (PL); ŚLOSORZ ADRIAN, Mysłowice (PL)
(54) Górniczy słup podpornościowy
(B1) (11) 240088
(41) 2019 01 14
(51) F15B 9/14 (2006.01)
F15B 11/18 (2006.01)
F01L 33/02 (2006.01)
F01L 15/00 (2006.01)
F15B 21/08 (2006.01)
F15B 21/12 (2006.01)
F16H 43/00 (2006.01)
(21) 422189
(22) 2017 07 11
(72) OKOS WALDEMAR TADEUSZ, Opole (PL)
(73) OKOS WALDEMAR TADEUSZ, Opole (PL)
(54) Hydrauliczny silnik krokowy
(B1) (11) 240077
(41) 2021 03 08
(51) F16L 9/14 (2006.01)
F16L 58/02 (2006.01)
F16L 3/08 (2006.01)
F16L 57/00 (2006.01)
F16L 57/02 (2006.01)
F16L 57/06 (2006.01)
F16L 21/08 (2006.01)
F16L 59/10 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
F16L 59/12 (2006.01)
E04B 1/92 (2006.01)
(21) 432795
(22) 2020 01 31
(72) ZWIERZYCKI DARIUSZ, Gliwice (PL); MROZOWSKI MICHAŁ,
Gliwice (PL)
(73) INTEGRA KRAUSE, ZWIERZYCKI SPÓŁKA JAWNA, Gliwice (PL)
(54) Segment dzielonej rury osłonowej z blachy stalowej, zwłaszcza
do zespawania dla osłony rur przesyłowych mediów gazowych
(B1) (11) 240078
(41) 2021 03 08
(51) F16L 9/14 (2006.01)
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F16L 58/02 (2006.01)
F16L 3/08 (2006.01)
F16L 57/00 (2006.01)
F16L 57/02 (2006.01)
F16L 57/06 (2006.01)
F16L 21/08 (2006.01)
F16L 59/10 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
F16L 59/12 (2006.01)
E04B 1/92 (2006.01)
(21) 432796
(22) 2020 02 01
(72) ZWIERZYCKI DARIUSZ, Gliwice (PL); MROZOWSKI MICHAŁ,
Gliwice (PL)
(73) INTEGRA KRAUSE, ZWIERZYCKI SPÓŁKA JAWNA, Gliwice (PL)
(54) Segment rury osłonowej, zwłaszcza do łączenia spawaniem
na rurociągu przesyłowym medium palnego
(B1) (11) 240089
(41) 2019 08 12
(51) F26B 9/06 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
(21) 424431
(22) 2018 01 31
(72) KORDECKI ZDZISŁAW, Uraz (PL); KORDECKI PIOTR, Uraz (PL)
(73) DRYING PROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Układ i sposób konwekcyjnego suszenia obiektów wilgotnych
(B1) (11) 240090
(41) 2019 08 26
(51) F28F 1/08 (2006.01)
F24S 10/70 (2018.01)
(21) 424618
(22) 2018 02 19
(72) TELESZEWSKI TOMASZ JANUSZ, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Płaski kolektor słoneczny
(B1) (11) 240062
(41) 2021 07 26
(51) F41A 19/00 (2006.01)
F41A 19/09 (2006.01)
F41A 19/17 (2006.01)
F41F 3/00 (2006.01)
(21) 432693
(22) 2020 01 23
(72) JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); LIPKA MARCIN, Kobyłka (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Mechanizm odblokowywania i wyzwalania spustu armaty
(B1) (11) 240052
(41) 2017 07 03
(51) G01B 5/255 (2006.01)
G01M 17/013 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
(21) 415648
(22) 2015 12 30
(72) KOZUBEL WŁADYSŁAW, Górowo Iławeckie (PL); RYCHLIK
ARKADIUSZ, Olsztyn (PL)
(73) POLKAR WARMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobre Miasto (PL)
(54) Stanowisko do bezkontaktowego badania parametrów modalnych i właściwości technicznych obręczy kół i koła
(B1) (11) 240063
(41) 2021 08 02
(51) G01C 23/00 (2006.01)
G08G 3/00 (2006.01)
B63B 49/00 (2006.01)
(21) 432742
(22) 2020 01 29
(72) STATECZNY ANDRZEJ, Gdynia (PL); DOMAGALSKA-STATECZNA
BEATA, Gdynia (PL); STATECZNY ŁUKASZ, Gdynia (PL); STATECZNY
MARCIN, Gdynia (PL); KAZIMIERSKI WITOLD, Stargard (PL);
WIŚNIEWSKA MARTA, Stargard (PL); MOTYL WERONIKA, Szczecin
(PL); KUCHARSKI RAFAŁ, Rypin (PL)

Nr 7/2022

(73) MARINE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Układ nadzoru i reagowania sytuacji kolizyjnej wokół małej
autonomicznej i bezzałogowej jednostki pływającej
(B1) (11) 240066
(41) 2020 08 10
(51) G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/17 (2006.01)
G01N 21/25 (2006.01)
G01N 21/35 (2014.01)
G01N 33/02 (2006.01)
B07C 5/34 (2006.01)
B65G 49/00 (2006.01)
(21) 428837
(22) 2019 02 07
(72) SKONECZNY HUBERT, Żyrardów (PL); KACPRZAK MARIUSZ,
Grodzisk Mazowiecki (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA,
Warszawa (PL)
(54) Sposób oraz układ detekcji niepożądanych substancji i elementów niepożądanych w owocach pestkowych
(B1) (11) 240067
(41) 2020 09 07
(51) G01N 23/203 (2006.01)
G01V 5/00 (2006.01)
G01N 23/20 (2018.01)
(21) 429032
(22) 2019 02 25
(72) KACPERSKI KRZYSZTOF, Piastów (PL); WRONKA SŁAWOMIR,
Warszawa (PL)
(73) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock (PL)
(54) Sposób i układ do obrazowania obiektów za pomocą rozproszonych wstecznie fotonów promieniowania rentgenowskiego
(B1) (11) 240102
(41) 2019 10 07
(51) G01N 25/20 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
(21) 425050
(22) 2018 03 27
(72) MROWIEC ANDRZEJ, Kalisz (PL); HEIM DARIUSZ, Łódź (PL);
KASPRZAK DARIUSZ, Kalisz (PL)
(73) AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA
WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(54) Układ pomiarowy do wyznaczania współczynnika przewodności cieplnej
(B1) (11) 240110
(41) 2018 10 22
(51) H01M 6/52 (2006.01)
H01M 10/54 (2006.01)
(21) 421337
(22) 2017 04 19
(72) LEWANDOWSKI DARIUSZ, Gliwice (PL); KOZŁOWSKI JERZY,
Gliwice (PL); MIKŁASZ WOJCIECH, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób recyklingu baterii wtórnych
(B1) (11) 240101
(41) 2021 03 08
(51) H01P 1/22 (2006.01)
H03H 7/00 (2006.01)
H03H 7/24 (2006.01)
(21) 430972
(22) 2019 08 28
(72) JUDEK JAROSŁAW, Warszawa (PL); ŚWINIARSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL); ZDROJEK MARIUSZ, Warszawa (PL); PIOTROWSKI
JERZY K., Warszawa (PL); CZERNIAK KAROLINA, Bartoszyce (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Tłumik mikrofalowy o płynnie regulowanym tłumieniu
(B1) (11) 240076
(41) 2021 09 27
(51) H02K 1/26 (2006.01)
H02K 17/16 (2006.01)
H02K 17/20 (2006.01)
(21) 437699
(22) 2021 04 26
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(72) BERNATT JAKUB, Tychy (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Uzwojenie klatkowe wirnika silnika indukcyjnego
(B1) (11) 240064
(41) 2021 10 04
(51) H02K 49/10 (2006.01)
(21) 433394
(22) 2020 03 31
(72) PODSĘDKOWSKI LESZEK, Łódź (PL); ŻAK PAWEŁ, Łódź (PL);
PODSĘDKOWSKI MACIEJ, Łódź (PL); STURSIAK MATEUSZ, Łódź (PL);
OŻAREK DAWID, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) VIBROSON ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Przekładnia magnetyczna bezdotykowa
(B1) (11) 240104
(41) 2020 05 18
(51) H04L 12/42 (2006.01)
(21) 427657
(22) 2018 11 05
(72) BANASZAK LUCJAN RAFAŁ, Warszawa (PL)
(73) SOLARIS LASER SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wymiany danych w systemach wielomodułowych o wysokiej i stałej częstotliwości cyklu

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01G 24/00 (2018.01)
A01G 24/35 (2018.01)
A01G 31/00 (2018.01)
A01G 27/02 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A22C 13/00 (2006.01)
A47B 88/40 (2017.01)
A47G 1/02 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A61B 5/107 (2006.01)
A61B 17/08 (2006.01)
A61B 17/12 (2006.01)
A61F 2/07 (2013.01)
A61F 2/82 (2013.01)
A61F 2/86 (2013.01)
A61F 2/90 (2013.01)
A61F 5/10 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61L 27/12 (2006.01)
A61L 27/18 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
A61P 11/16 (2006.01)
A61Q 1/02 (2006.01)
A61Q 17/04 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A62C 3/04 (2006.01)
A62C 4/04 (2006.01)

240116
240116*
240116*
240116*
240084
240084*
240115
240060
240053
240075
240075*
240057
240057*
240057*
240057*
240057*
240057*
240107
240085
240083
240082
240082*
240082*
240082*
240083*
240085*
240085*
240085*
240058
240058*

A63B 23/10 (2006.01)
B01D 29/27 (2006.01)
B01D 46/02 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
B01D 71/26 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01J 2/28 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/04 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
B01J 2/12 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B05B 3/02 (2006.01)
B05B 3/00 (2006.01)
B07C 5/34 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21B 41/00 (2006.01)
B21D 22/14 (2006.01)
B21D 28/24 (2006.01)
B21D 28/24 (2006.01)
B21D 28/34 (2006.01)
B21D 28/00 (2006.01)
B23D 61/18 (2006.01)
B23K 26/38 (2014.01)
B23K 26/34 (2014.01)
B23P 6/00 (2006.01)
B26D 7/00 (2006.01)
B26D 7/00 (2006.01)

240107*
240111
240111*
240093
240093*
240093*
240080
240087
240087*
240087*
240098*
240119*
240084*
240084*
240066*
240119
240098*
240112*
240070*
240055
240072
240073
240069
240068*
240065*
240054
240099*
240099
240072*
240073*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

B26D 7/00 (2006.01)
B26D 1/547 (2006.01)
B26D 5/12 (2006.01)
B26D 5/00 (2006.01)
B26D 5/12 (2006.01)
B26F 1/00 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
B29C 49/06 (2006.01)
B29C 49/12 (2006.01)
B29C 49/48 (2006.01)
B29C 49/78 (2006.01)
B29C 70/68 (2006.01)
B29D 23/00 (2006.01)
B29D 30/46 (2006.01)
B29L 30/00 (2006.01)
B31B 50/74 (2017.01)
B32B 29/06 (2006.01)
B41M 1/06 (2006.01)
B60R 11/02 (2006.01)
B60R 11/00 (2006.01)
B60R 7/06 (2006.01)
B60R 7/04 (2006.01)
B60R 7/00 (2006.01)
B62B 9/18 (2006.01)
B63B 49/00 (2006.01)
B65B 61/00 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/462 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65G 15/30 (2006.01)
B65G 49/00 (2006.01)
B65H 20/02 (2006.01)
B65H 59/10 (2006.01)
B65H 59/24 (2006.01)
B66C 1/42 (2006.01)
C01B 21/082 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C03B 9/38 (2006.01)
C03B 9/41 (2006.01)
C03B 27/04 (2006.01)
C03B 27/044 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
C04B 14/10 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 18/12 (2006.01)
C04B 18/10 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
C04B 35/18 (2006.01)
C04B 35/65 (2006.01)
C07C 25/18 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C08K 13/00 (2006.01)
C09B 15/00 (2006.01)
C09J 175/04 (2006.01)
C09J 5/00 (2006.01)
C09K 19/12 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C10M 101/04 (2006.01)
C10M 109/02 (2006.01)
C11C 3/00 (2006.01)

240069*
240065
240065*
240074*
240068*
240074
240119*
240119*
240113
240113*
240113*
240113*
240120*
240115*
240120
240120*
240108*
240108*
240108*
240117
240117*
240117*
240117*
240117*
240109
240063*
240074*
240061
240105
240105*
240068
240066*
240070
240071
240071*
240094*
240087*
240087*
240113*
240113*
240114
240114*
240080*
240098
240098*
240098*
240112
240112*
240100
240100*
240079
240103
240092
240092*
240086
240095
240097
240096*
240112*
240086*
240115*
240115*
240079*
240086*
240081*
240081*
240081

C12N 7/00 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/60 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
C23C 16/513 (2006.01)
C25B 9/00 (2006.01)
C25B 11/02 (2006.01)
D04H 1/728 (2012.01)
D21H 19/18 (2006.01)
D21H 19/20 (2006.01)
D21H 21/16 (2006.01)
D21H 21/36 (2006.01)
D21H 17/02 (2006.01)
D21H 17/14 (2006.01)
D21H 17/34 (2006.01)
D21H 17/60 (2006.01)
E01F 15/04 (2006.01)
E04B 1/94 (2006.01)
E04B 1/92 (2006.01)
E04B 1/92 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
E05F 3/02 (2006.01)
E05F 5/00 (2017.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
E21D 15/48 (2006.01)
E21D 15/04 (2006.01)
E21D 15/06 (2006.01)
F01L 33/02 (2006.01)
F01L 15/00 (2006.01)
F15B 9/14 (2006.01)
F15B 11/18 (2006.01)
F15B 21/08 (2006.01)
F15B 21/12 (2006.01)
F16H 43/00 (2006.01)
F16L 9/14 (2006.01)
F16L 58/02 (2006.01)
F16L 3/08 (2006.01)
F16L 57/00 (2006.01)
F16L 57/02 (2006.01)
F16L 57/06 (2006.01)
F16L 21/08 (2006.01)
F16L 59/10 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
F16L 59/12 (2006.01)
F16L 9/14 (2006.01)
F16L 58/02 (2006.01)
F16L 3/08 (2006.01)
F16L 57/00 (2006.01)
F16L 57/02 (2006.01)
F16L 57/06 (2006.01)
F16L 21/08 (2006.01)
F16L 59/10 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
F16L 59/12 (2006.01)
F16M 13/00 (2006.01)
F16M 13/02 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F24S 10/70 (2018.01)
F26B 9/06 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)

240083*
240095*
240097*
240096
240095*
240097*
240096*
240119*
240093*
240051
240051*
240082*
240108
240108*
240108*
240108*
240108*
240108*
240108*
240108*
240118
240059
240077*
240078*
240091
240060*
240060*
240059*
240106
240094
240094*
240056
240056*
240056*
240088*
240088*
240088
240088*
240088*
240088*
240088*
240077
240077*
240077*
240077*
240077*
240077*
240077*
240077*
240077*
240077*
240078
240078*
240078*
240078*
240078*
240078*
240078*
240078*
240078*
240078*
240117*
240117*
240053*
240090*
240089
240089*
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WYGAŚNIĘCIE PRAWA

F26B 3/04 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
F41A 19/00 (2006.01)
F41A 19/09 (2006.01)
F41A 19/17 (2006.01)
F41F 3/00 (2006.01)
G01B 11/22 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01B 11/04 (2006.01)
G01B 5/255 (2006.01)
G01C 23/00 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
G01M 17/013 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/533 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/17 (2006.01)
G01N 21/25 (2006.01)
G01N 21/35 (2014.01)
G01N 33/02 (2006.01)
G01N 23/203 (2006.01)
G01N 23/20 (2018.01)

240089*
240090
240062
240062*
240062*
240062*
240075*
240075*
240075*
240052
240063
240052*
240052*
240086*
240086*
240066
240066*
240066*
240066*
240066*
240067
240067*

G01N 25/20 (2006.01)
G01N 25/18 (2006.01)
G01V 5/00 (2006.01)
G06T 17/00 (2006.01)
G06T 7/33 (2017.01)
G06T 7/60 (2017.01)
G06T 7/62 (2017.01)
G06T 15/00 (2011.01)
G08G 3/00 (2006.01)
H01B 15/00 (2006.01)
H01M 6/52 (2006.01)
H01M 10/54 (2006.01)
H01P 1/22 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
H02K 17/16 (2006.01)
H02K 17/20 (2006.01)
H02K 49/10 (2006.01)
H03H 7/00 (2006.01)
H03H 7/24 (2006.01)
H04L 12/42 (2006.01)
H05B 3/84 (2006.01)
H05B 45/00 (2020.01)

240102
240102*
240067*
240075*
240075*
240075*
240075*
240075*
240063*
240119*
240110
240110*
240101
240076
240076*
240076*
240064
240101*
240101*
240104
240053*
240053*

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

240051
240052
240053
240054
240055
240056
240057
240058
240059
240060
240061
240062
240063
240064
240065
240066
240067
240068
240069
240070
240071
240072
240073
240074
240075
240076
240077
240078
240079
240080
240081
240082
240083
240084
240085

C25B 9/00 (2006.01)
G01B 5/255 (2006.01)
A47G 1/02 (2006.01)
B23K 26/38 (2014.01)
B21D 22/14 (2006.01)
E21D 15/48 (2006.01)
A61B 17/08 (2006.01)
A62C 3/04 (2006.01)
E04B 1/94 (2006.01)
A47B 88/40 (2017.01)
B65D 5/08 (2006.01)
F41A 19/00 (2006.01)
G01C 23/00 (2006.01)
H02K 49/10 (2006.01)
B26D 1/547 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 23/203 (2006.01)
B65G 15/30 (2006.01)
B21D 28/34 (2006.01)
B65H 20/02 (2006.01)
B65H 59/10 (2006.01)
B21D 28/24 (2006.01)
B21D 28/24 (2006.01)
B26F 1/00 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
F16L 9/14 (2006.01)
F16L 9/14 (2006.01)
C07C 25/18 (2006.01)
B01J 2/28 (2006.01)
C11C 3/00 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)

240086
240087
240088
240089
240090
240091
240092
240093
240094
240095
240096
240097
240098
240099
240100
240101
240102
240103
240104
240105
240106
240107
240108
240109
240110
240111
240112
240113
240114
240115
240116
240117
240118
240119
240120

C07D 401/14 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
F15B 9/14 (2006.01)
F26B 9/06 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C07H 17/07 (2006.01)
C04B 14/10 (2006.01)
B23P 6/00 (2006.01)
C04B 35/18 (2006.01)
H01P 1/22 (2006.01)
G01N 25/20 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
H04L 12/42 (2006.01)
B65D 5/462 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
A61F 5/10 (2006.01)
D21H 19/18 (2006.01)
B62B 9/18 (2006.01)
H01M 6/52 (2006.01)
B01D 29/27 (2006.01)
C04B 18/10 (2006.01)
B29C 49/06 (2006.01)
C03B 27/04 (2006.01)
A22C 13/00 (2006.01)
A01G 24/00 (2018.01)
B60R 11/02 (2006.01)
E01F 15/04 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B29D 30/46 (2006.01)

(B1) (11) 231662
(B1) (11) 231663
(B1) (11) 231703
(B1) (11) 231731
(B1) (11) 231747
(B1) (11) 231760
(B1) (11) 231762
(B1) (11) 231764
(B1) (11) 231777
(B1) (11) 231778
(B1) (11) 231779
(B1) (11) 231793
(B1) (11) 231812
(B1) (11) 231819
(B1) (11) 231837
(B1) (11) 231838
(B1) (11) 231844
(B1) (11) 231846
(B1) (11) 231860
(B1) (11) 231883
(B1) (11) 231890
(B1) (11) 231894
(B1) (11) 231941
(B1) (11) 231958
(B1) (11) 231961
(B1) (11) 231965
(B1) (11) 231969
(B1) (11) 231980
(B1) (11) 231988
(B1) (11) 231999
(B1) (11) 232002
(B1) (11) 232010
(B1) (11) 232031
(B1) (11) 232032
(B1) (11) 232060
(B1) (11) 232103
(B1) (11) 232107
(B1) (11) 232114
(B1) (11) 232120
(B1) (11) 232121
(B1) (11) 232123
(B1) (11) 232143
(B1) (11) 232153
(B1) (11) 232156
(B1) (11) 232161
(B1) (11) 232173
(B1) (11) 232184
(B1) (11) 232189
(B1) (11) 232191
(B1) (11) 232192
(B1) (11) 232216
(B1) (11) 232217
(B1) (11) 232218
(B1) (11) 232244
(B1) (11) 232248
(B1) (11) 232249
(B1) (11) 232270
(B1) (11) 232284
(B1) (11) 232296
(B1) (11) 232298
(B1) (11) 232302
(B1) (11) 232313

2020 06 08
2020 06 08
2020 04 01
2020 01 12
2020 06 15
2020 04 26
2020 05 05
2020 07 08
2019 12 20
2019 12 20
2019 12 19
2019 12 30
2019 12 01
2020 03 03
2020 04 03
2020 04 05
2020 04 19
2019 12 31
2020 02 29
2019 12 20
2019 12 22
2019 12 30
2019 12 31
2019 10 27
2019 12 21
2020 03 23
2020 05 12
2020 04 12
2020 04 05
2020 05 25
2020 07 17
2020 03 24
2020 03 31
2020 04 03
2020 07 27
2020 01 12
2020 01 24
2020 05 04
2019 11 30
2019 12 31
2019 12 23
2020 03 06
2019 12 16
2020 05 18
2020 04 07
2020 07 11
2020 05 12
2020 07 08
2019 12 19
2020 05 15
2020 06 30
2020 06 23
2020 07 02
2020 03 08
2020 03 31
2020 03 31
2020 05 13
2019 12 08
2020 05 18
2020 06 30
2020 07 07
2020 06 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.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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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(B1) (11) 232338
(B1) (11) 232349
(B1) (11) 232355
(B1) (11) 232378
(B1) (11) 232387
(B1) (11) 232388
(B1) (11) 232409
(B1) (11) 232412
(B1) (11) 232428
(B1) (11) 232433
(B1) (11) 232455
(B1) (11) 232460
(B1) (11) 232473
(B1) (11) 232479
(B1) (11) 232480
(B1) (11) 232491
(B1) (11) 232497
(B1) (11) 232508
(B1) (11) 232509
(B1) (11) 232510
(B1) (11) 232520
(B1) (11) 232557
(B1) (11) 232561
(B1) (11) 232613
(B1) (11) 232632
(B1) (11) 232634
(B1) (11) 232648
(B1) (11) 232650
(B1) (11) 232658
(B1) (11) 232659
(B1) (11) 232660
(B1) (11) 232661
(B1) (11) 232662
(B1) (11) 232663
(B1) (11) 232664
(B1) (11) 232665
(B1) (11) 232666
(B1) (11) 232667
(B1) (11) 232668
(B1) (11) 232688
(B1) (11) 232689
(B1) (11) 232690
(B1) (11) 232691
(B1) (11) 232692
(B1) (11) 232706
(B1) (11) 232708
(B1) (11) 232728
(B1) (11) 232731
(B1) (11) 232732
(B1) (11) 232755
(B1) (11) 232797
(B1) (11) 232799
(B1) (11) 232808
(B1) (11) 232833
(B1) (11) 232846
(B1) (11) 232861
(B1) (11) 232863

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020 06 12
2020 03 31
2020 04 13
2020 07 13
2020 01 18
2020 01 18
2020 03 07
2020 04 25
2020 05 06
2020 07 10
2019 12 06
2020 01 16
2019 12 19
2019 12 12
2019 12 12
2019 12 08
2020 01 28
2020 06 19
2020 06 26
2020 06 26
2020 01 22
2020 07 10
2020 07 31
2020 04 26
2020 04 18
2020 04 10
2020 01 24
2020 06 06
2020 04 03
2020 04 21
2020 04 24
2020 04 24
2020 04 24
2020 06 30
2020 07 31
2020 07 31
2020 07 31
2020 07 31
2020 07 31
2020 07 05
2020 07 05
2020 07 05
2020 07 05
2020 07 05
2020 03 23
2020 01 23
2020 03 14
2020 07 03
2020 07 03
2020 06 19
2019 12 20
2020 07 06
2020 05 29
2019 12 09
2020 03 14
2020 06 09
2020 06 09

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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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DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji
uprzednio ogłoszonej.
(B1) (11) 222785
9/2016
2021 11 12
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 17.11.2015 r. o udzieleniu
patentu.
(B1) (11) 223889 11/2016
2021 10 08
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 21.03.2016 r. o udzieleniu
patentu.
(B1) (11) 228225 2/2018
2021 10 08
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 13.10.2017 r. o udzieleniu
patentu.
(B1) (11) 228528
4/2018
2021 10 08
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 21.11.2017 r. o udzieleniu
patentu.
(B1) (11) 231293
2/2019
2021 11 12
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 22.10.2018 r. o udzieleniu
patentu.
(B1) (11) 232241
5/2019
2021 10 08
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 23.01.2019 r. o udzieleniu
patentu.
(B1) (11) 232424
6/2019
2021 10 08
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 25.02.2019 r. o udzieleniu
patentu.
(B1) (11) 235259
7/2020
2021 10 05
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 13.03.2020 r. o udzieleniu
patentu.
(B1) (11) 236946 5/2021
2021 10 05
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 06.11.2020 r. o udzieleniu
patentu.

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) 198659 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska; CIECH
ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowa Sarzyna, Polska 365703807 Wpisano: INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska; SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 198659 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska; SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 Wpisano: INSTYTUT
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CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska; SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 198669 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska; CIECH
ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowa Sarzyna, Polska 365703807 Wpisano: INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska; SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 198669 A. Wykreślono: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska; SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 Wpisano: INSTYTUT
CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska; SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 199386 A. Wykreślono: ABB SCHWEIZ AG, Baden,
Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden,
Szwajcaria
(11) 201721 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 204196 A. Wykreślono: Ensto Sekko Oy, Porvoo, Finlandia Wpisano: Ensto Finland Oy, Porvoo, Finlandia
(11) 206222 A. Wykreślono: ABB SCHWEIZ AG, Baden,
Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden,
Szwajcaria
(11) 208660 A. Wykreślono: COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
Wpisano: NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
(11) 209314 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna,
Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 209314 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 211266 A. Wykreślono: COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
Wpisano: NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590

Nr 7/2022

(11) 212803 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 212803 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 214811 A. Wykreślono: PLANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzoza, Polska 093115222 Wpisano: PLANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 093115222
(11) 214859 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(11) 215376 A. Wykreślono: PLANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzoza, Polska 093115222 Wpisano: PLANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 093115222
(11) 215590 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna,
Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 215590 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 217010 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 217010 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 217628 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(11) 218497 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna,
Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807

(11) 212373 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna,
Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807

(11) 218497 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807

(11) 212373 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807

(11) 219031 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna,
Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807

(11) 212374 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna,
Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807

(11) 219031 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807

(11) 212374 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807

(11) 219235 A. Wykreślono: EGC SEED CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 100821780
Wpisano: FIMTEC-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wysogotowo, Pol-
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ska 302384366; EGC SEED CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 100821780
(11) 219390 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna,
Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 219390 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807 Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807
(11) 220558 A. Wykreślono: INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy, Polska 000041619
(11) 221451 A. Wykreślono: PLANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzoza, Polska 093115222 Wpisano: PLANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 093115222
(11) 221223 D. Wykreślono: „Na mocy umowy z dnia 8 kwietnia 2015 r. uprawniony udzielił wyłącznej licencji na korzystanie
z wynalazku na rzecz spółki SELENA LABS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnice, Polska w zakresie określonym w umowie, na czas określony, tj. do dnia 14 lutego 2029 r.”
(11) 229786 A. Wykreślono: ORPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot, Polska 190330980 Wpisano: ORPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980
(11) 229970 A. Wykreślono: ORPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot, Polska 190330980 Wpisano: ORPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980
(11) 231680 A. Wykreślono: ORPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot, Polska 190330980 Wpisano: ORPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980
(11) 231725 A. Wykreślono: JEŻEWSKI ANDRZEJ PROMETPLAST SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA JEŻEWSKA ANDRZEJ JEŻEWSKI, Godzikowice, Polska 931002254; JEŻEWSKA ELŻBIETA
PROMET- PLAST SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA JEŻEWSKA ANDRZEJ JEŻEWSKI, Godzikowice, Polska 931002254 Wpisano: JEŻEWSKA ELŻBIETA JEŻEWSKI ANDRZEJ PROMET-PLAST SPÓŁKA
CYWILNA, Gaj Oławski, Polska 931002254
(11) 232426 A. Wykreślono: SKŁADANEK HELENA INTER
FUSION POLSKA, Giełczyn, Polska 200803307 Wpisano: INTER
FUSION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Giełczyn, Polska 388414838
(11) 233744 A. Wykreślono: ADAMSKI BARTŁOMIEJ, Kraków,
Polska Wpisano: ADAMSKI BARTŁOMIEJ, Kraków, Polska; NEOKLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122991039
(11) 234897 A. Wykreślono: ORPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, Polska 190330980 Wpisano: ORPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980
(11) 235206 A. Wykreślono: ADAMSKI BARTŁOMIEJ, Kraków,
Polska Wpisano: ADAMSKI BARTŁOMIEJ, Kraków, Polska; NEOKLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122991039
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(11) 233190 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 02 listopada 2020 r. spółka AMAZEMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ udzieliła sublicencji pełnej niewyłącznej
na korzystanie z wynalazku nr Pat.233190 na rzecz spółki DENMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(11) 235949 A. Wykreślono: ADAMSKI BARTŁOMIEJ, Kraków,
Polska Wpisano: ADAMSKI BARTŁOMIEJ, Kraków, Polska; NEOKLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122991039
(11) 236319 D. Wpisano: Na mocy umowy licencyjnej z dnia
20 maja 2016 r., udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wynalazku przez SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak, Polska
na czas określony do 20.05.2022 r.
(11) 236536 C. Wykreślono: CHORZĘPA JAROSŁAW, Stalowa
Wola, Polska Wpisano: CHORZĘPA RADOSŁAW, Stalowa Wola,
Polska
(11) 236616 A. Wykreślono: KRAWCZYK JERZY, Częstochowa, Polska Wpisano: WIRCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 388450662
(11) 236921 C. Wykreślono: CHORZĘPA JAROSŁAW, Stalowa
Wola, Polska Wpisano: CHORZĘPA RADOSŁAW, Stalowa Wola,
Polska
(11) 237906 A. Wykreślono: HOFFMANN MICHAŁ ZAKŁAD
METALOWY PUH HOFFMANN-M, Budzyń, Polska 570894540
Wpisano: ROMAN HOFFMANN ZAKŁAD METALOWY PRODUKCYJNO-USŁUGOW0-HANDLOWY ROMAN HOFFMANN, Budzyń,
Polska 570032955

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
UDZIELONE PRAWA
(11) 0371
(21) 0588
(94) 25.04.2025 - 25.04.2030
(73) Warner-Lambert Company LLC, NEW YORK (US)
(93) 04.04.2019, EU/1/19/1354, Komisja Europejska (EU)
(95) dakomitynib jednowodny
(B1) (68) 1746999
(54) 4-fenyloaminochinazolin-6-yloamidy
(11) 0372
(21) 0492
(94) 22.12.2030 - 19.07.2032
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A., PARMA (IT)
(93) 19.07.2017, EU/1/17/1208, Komisja Europejska (EU)
(95) dipropionian beklometazonu, formoterol lub jego sól i bromek
glikopironium (Trimbow)
(B1) (68) 2515855
(54) Terapia skojarzona dla POChP
(11) 0373
(21) 0397
(94) 16.01.2023 - 16.01.2028
(73) NOVARTIS AG, BAZYLEA (CH)
(93) 23.11.2015, EU/1/15/1058, Komisja Europejska (EU)
(95) sakubitryl/walsartan, włączając ich farmaceutycznie dopuszczalne sole
(B1) (68) 212318
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca walsartan oraz inhibitor obojętnej endopeptydazy (NEP) oraz zestaw zawierający tę
kompozycję
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer dodatkowego prawa
ochronnego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających dodatkowe prawo ochronne oraz
sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – informacje o produkcie chronionym dodatkowym prawem ochronnym oraz o dotyczących go zezwoleniach
na wprowadzenie do obrotu
Rubryka C – okres trwania dodatkowego prawa ochronnego
Rubryka D – prawa ograniczające dodatkowe prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny dodatkowego prawa
ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące dodatkowego prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu dodatkowego prawa ochronnego
(B1) 0055 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MERCK SHARP & DOHME B.V., Haarlem, Holandia
i dokonanie wpisu: N.V. Organon, Oss, Holandia

PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
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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) 2248073 A. Wykreślono: Reliant Technologies, LLC,
Bridgewater, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Reliant Technologies, LLC, Hayward, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1802573 A. Wykreślono: Teva Pharmaceuticals International GmbH, Jona, Szwajcaria Wpisano: PRILENIA THERAPEUTICS
DEVELOPMENT LTD., Herzliya, Izrael

(11) 2249656 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia

(11) 1802573 A. Wykreślono: PRILENIA THERAPEUTICS DEVELOPMENT LTD., Herzliya, Izrael Wpisano: Prilenia Neurotherapeutics Ltd., Herzliya, Izrael
(11) 1831902 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 1848718 A. Wykreślono: MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia
(11) 1891862 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1905978 A. Wykreślono: MAN Truck & Bus Österreich
AG, Steyr, Austria Wpisano: MAN Truck & Bus Österreich GesmbH,
Steyr, Austria
(11) 1905978 A. Wykreślono: MAN Truck & Bus Österreich
GesmbH, Steyr, Austria Wpisano: MAN Truck & Bus SE, München,
Niemcy
(11) 2099657 A. Wykreślono: Johnson Controls Technology
Company, Holland, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Johnson Controls Technology Company, Plymouth, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2099657 A. Wykreślono: Johnson Controls Technology
Company, Plymouth, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Johnson Controls Technology Company, Milwaukee, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2099657 A. Wykreślono: Johnson Controls Technology
Company, Milwaukee, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Johnson Controls Technology Company, Michigan, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2099657 A. Wykreślono: Johnson Controls Technology
Company, Michigan, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Adient
Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2187504 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2054260 A. Wykreślono: KEIPER GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson Controls Components GmbH
& Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy
(11) 2054260 A. Wykreślono: Johnson Controls Components GmbH & Co. KG, Kaiserslautern, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy
(11) 2054260 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals Holding Ltd. & Co. KG, Ratingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg
Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg

(11) 2248073 A. Wykreślono: Reliant Technologies, LLC,
Hayward, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Solta Medical,
Inc., Bridgewater, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2358221 A. Wykreślono: Unilever NV, Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2389409 A. Wykreślono: Eurofoam GmbH, Kremsmünster, Austria Wpisano: NEVEON Austria GmbH, Kremsmünster, Austria
(11) 2406798 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2432485 A. Wykreślono: UNILEVER N.V, Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2459635 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2459635 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2466322 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2521156 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2597960 A. Wykreślono: Unilever NV, Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2590629 A. Wykreślono: InnoCore Technologies B.V.,
Groningen, Holandia Wpisano: InnoCore Technologies Holding
B.V., GX Groningen, Holandia
(11) 2640637 A. Wykreślono: G-Nius Ltd., Singapore, Singapur Wpisano: G-NIUS Pte. Ltd., Singapore, Singapur
(11) 2642864 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2663446 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2757142 A. Wykreślono: Cabot Microelectronics Corporation, Aurora, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: CMC MATERIALS, INC., Aurora, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2768327 A. Wykreślono: Batmark Limited, London,
Wielka Brytania Wpisano: NICOVENTURES TRADING LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(11) 2809801 A. Wykreślono: Speiser, Paul, Wien, Austria
Wpisano: OVARTEC GmbH, Wiedeń, Austria
(11) 2966187 A. Wykreślono: Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation, Tokyo, Japonia Wpisano: NIPPON STEEL
Stainless Steel Corporation, Tokyo, Japonia
(11) 2988610 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia

(11) 2132024 A. Wykreślono: Friatec GmbH, Mannheim,
Niemcy Wpisano: Aliaxis Deutschland GmbH, Mannheim, Niemcy

(11) 3003449 A. Wykreślono: Speiser, Paul, Wien, Austria
Wpisano: OVARTEC GmbH, Wiedeń, Austria

(11) 2182533 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria

(11) 3003459 A. Wykreślono: 3M Innovative Properties
Company, Saint Paul, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Kindeva Drug Delivery L.P., St. Paul, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2116697 A. Wykreślono: MAN Truck & Bus Österreich
GesmbH, Steyr, Austria Wpisano: MAN Truck & Bus SE, München,
Niemcy

(11) 3098438 A. Wykreślono: MHI Vestas Offshore Wind A/S,
Aarhus, Dania Wpisano: Vestas Offshore Wind A/S, Aarhus, Dania

(11) 2217085 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia

(11) 3136878 A. Wykreślono: Unilever NV, Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia

(11) 2234503 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia

(11) 3138677 A. Wykreślono: Re-Match (UK) Limited, London,
Wielka Brytania Wpisano: Re-Match Holding A/S, Herning, Dania
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(11) 3387098 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3319292 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3338768 C. Wykreślono: RENÉ RIETSCHER, Neuwied,
Niemcy Wpisano: RENÉ RIETSCHER, Andernach, Niemcy
(11) 3504149 A. Wykreślono: MHI Vestas Offshore Wind A/S,
Aarhus, Dania Wpisano: Vestas Offshore Wind A/S, Aarhus, Dania
(11) 3558016 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia

OGŁOSZENIA
SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(B1) (11) 236536 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować, w części dotyczącej twórców wynalazku (poz. 72)
w miejsce “JAROSŁAW CHORZĘPA, Stalowa Wola, PL” wstawić “RADOSŁAW CHORZĘPA, Stalowa Wola, PL”.
(B1) (11) 236921 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować, w części dotyczącej twórców wynalazku (poz. 72)
w miejsce “JAROSŁAW CHORZĘPA, Stalowa Wola, PL” wstawić “RADOSŁAW CHORZĘPA, Stalowa Wola, PL”.
(B1) (11) 238867 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzony błąd w treści opisu.
(B1) (11) 238962 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować, w części dotyczącej twórców wynalazku (pozycja 72)
w miejsce „KAROL MIĄDLICKI, Szczecin, PL” wpisać „PIOTR MIĄDLICKI, Szczecin, PL”.

Nr 7/2022

OŚWIADCZENIA
O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
PATENTY EUROPEJSKIE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu tłumaczenia patentu
europejskiego, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał)
i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię lub
nazwę uprawnionego z adresem.
(T3) (11) 1752666 (22) 2006 06 30 08/2010
(-)
2022 01 19
(54) Mechanizm łożyskowo-ustalający dla osadzenia i ułożyskowania trzpienia łożyskowego wału
Łożyska
(73) Hettich Franke GmbH & Co. KG
Hinter dem Ziegelwasen 6/1
72336 Balingen-Weilstetten, Niemcy
(T3) (11) 1978843 (22) 2007 01 23 09/2016
(54) Okucie wychylne
(73) Hettich Franke GmbH & Co. KG
Hinter dem Ziegelwasen 6/1
72336 Balingen-Weilstetten, Niemcy

(-)

2022 01 19

(T3) (11) 3623517 (22) 2019 08 28 31/2021
(54) Sposób obsługi pralki oraz pralka
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
3332 Gütersloh, Niemcy

(-)

2021 07 22

(T3) (11) 3623523 (22) 2019 08 28 34/2021
(-)
(54) Pralka z urządzeniem do doprowadzania wody
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
3332 Gütersloh, Niemcy

2021 07 22

(T3) (11) 3777637 (22) 2020 06 29 06/2022 (-)
2022 01 24
(54) Zmywarka do naczyń, w szczególności zmywarka do naczyń
gospodarstwa domowego
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
3332 Gütersloh, Niemcy

Nr 7/2022
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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 72 392 do nr 72 399)
(Y1) (11) 72399
(41) 2021 07 19
(51) F02B 63/04 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
A01G 23/00 (2006.01)
(21) 128878
(22) 2020 01 16
(72) JOŃSKI JAN, Mokobody (PL); JOŃSKI MACIEJ, Dąbrowa (PL)
(73) JOŃSKI JAN, Mokobody (PL)
(54) Agregat do rozdrabniania drewna
(Y1) (11) 72393
(41) 2021 10 25
(51) F21S 4/28 (2016.01)
A01G 7/04 (2006.01)
F21Y 103/10 (2016.01)
F21S 10/02 (2006.01)
(21) 129130
(22) 2020 04 24
(72) SKOTAK CEZARY, Gdynia (PL)
(73) CEZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(54) Lampa LED zwłaszcza do oświetlania roślin
(Y1) (11) 72398
(41) 2019 01 14
(51) F21V 21/02 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F21K 9/237 (2016.01)
(62) 422209

(21)
(72)
(73)
(54)

129002
(22) 2017 07 13
SZYMAŃSKI ANDRZEJ, Poznań (PL)
SZYMAŃSKI ANDRZEJ LARS, Poznań (PL)
Element świetlny do sufitu podwieszanego

(Y1) (11) 72397
(41) 2021 02 22
(51) G01B 7/02 (2006.01)
G01D 11/24 (2006.01)
(21) 128498
(22) 2019 08 21
(72) KOZYRA JERZY, Smolec (PL); POWĄZKA MARCIN, Wrocław (PL)
(73) RADIOTECHNIKA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pietrzykowice (PL)
(54) Zespół czujnika zbliżeniowego do wykrywania elementów
metalowych
(Y1) (11) 72392
(41) 2021 10 04
(51) G01R 31/72 (2020.01)
H01L 39/24 (2006.01)
(21) 129103
(22) 2020 04 03
(72) NYKA LUCYNA, Gdańsk (PL); WOJCIECHOWSKA EWA,
Rokitnica (PL); NAWROT NICOLE, Gdańsk (PL); BOBKOWSKA
KATARZYNA, Gdańsk (PL); WOŁOSZYK MAREK, Gdańsk (PL);
ZIÓŁKO MICHAŁ, Gdańsk (PL); SZCZĘSNY STANISŁAW, Gdańsk (PL);
WILK ANDRZEJ, Gdańsk (PL); MICHNA MICHAŁ, Gdynia (PL); GALLA
STANISŁAW, Gdynia (PL); LITWIN WOJCIECH, Gdańsk (PL); KOZAK
JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Obudowa urządzenia pomiarowo-diagnostycznego do wykrywania zwarć międzyzwojowych
(Y1) (11) 72395
(41) 2020 08 24
(51) H02G 3/30 (2006.01)
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F16L 3/00 (2006.01)
F16B 13/02 (2006.01)
(62) 428961
(21) 130210
(22) 2019 02 18
(72) POGUDZ ANNA, Jastrzębia (PL)
(73) POGUDZ ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE PLASTCHEM, Jastrzębia (PL)
(54) Uchwyt ustalający położenie przewodów na płaskich powierzchniach
(Y1) (11) 72394
(41) 2019 08 12
(51) H02K 7/18 (2006.01)
H02J 7/14 (2006.01)
(62) 424491
(21) 129782
(22) 2018 02 02
(72) MAZUREK KRZYSZTOF, Knurów (PL); SZYGUŁA MAREK,
Gliwice (PL); TURCZYŃSKI KRZYSZTOF, Zabrze (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Krążnik przenośnika taśmowego służący do generowania i przechowywania energii elektrycznej
(Y1) (11) 72396
(41) 2021 05 04
(51) H02S 20/23 (2014.01)
F24S 25/30 (2018.01)
F24S 25/65 (2018.01)
F16B 2/00 (2006.01)
(21) 128666
(22) 2019 10 24
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) Adapter montażowy do mocowania konstrukcji solarnych

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

A01G 23/00 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
F02B 63/04 (2006.01)
F16B 13/02 (2006.01)
F16B 2/00 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
F21K 9/237 (2016.01)
F21S 4/28 (2016.01)
F21S 10/02 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F21V 21/02 (2006.01)

72399*
72393*
72399*
72399
72395*
72396*
72395*
72398*
72393
72393*
72398*
72398

F21Y 103/10 (2016.01)
F24S 25/30 (2018.01)
F24S 25/65 (2018.01)
G01B 7/02 (2006.01)
G01D 11/24 (2006.01)
G01R 31/72 (2020.01)
H01L 39/24 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)
H02J 7/14 (2006.01)
H02K 7/18 (2006.01)
H02S 20/23 (2014.01)

72393*
72396*
72396*
72397
72397*
72392
72392*
72395
72394*
72394
72396

* 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

72392
72393
72394
72395

Symbol
MKP

G01R 31/72 (2020.01)
F21S 4/28 (2016.01)
H02K 7/18 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)

Nr prawa
ochronn.	

72396
72397
72398
72399

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na wzór użytkowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.
(Y1) (11) 70964
8/2019
2021 10 05
Na podstawie art.156 ust. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzono nieważność decyzji z dnia 08.05.2019 r.
o udzieleniu prawa ochronnego.
(Y1) (11) 71497
12/2020
2021 10 05
Na podstawie art.156 ust. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzono nieważność decyzji z dnia 15.04.2020 r.
o udzieleniu prawa ochronnego.
(Y1) (11) 71690
20/2020
2021 10 05
Na podstawie art.156 ust. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzono nieważność decyzji z dnia 14.09.2020 r.
o udzieleniu prawa ochronnego.
(Y1) (11) 71927
9/2021
2021 10 05
Na podstawie art.156 ust. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzono nieważność decyzji z dnia 02.12.2021 r.
o udzieleniu prawa ochronnego.
(Y1) (11) 71944
10/2021
2021 10 05
Na podstawie art.156 ust. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzono nieważność decyzji z dnia 17.12.2020 r.
o udzieleniu prawa ochronnego.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Nr prawa
ochronn.	

Nr 7/2022

Symbol
MKP

H02S 20/23 (2014.01)
G01B 7/02 (2006.01)
F21V 21/02 (2006.01)
F02B 63/04 (2006.01)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na wzór użytkowy, 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 – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa
ochronnego
(11) 70426 A. Wykreślono: TUCHOLSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE TUCHOLSKI, Stare Boryszewo, Polska 611062850 Wpisano: TUCHOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Boryszewo, Polska 368520243
(11) 70061 A. Wykreślono: LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno,
Polska 410016340 Wpisano: ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, Polska 410016340
(11) 70981 A. Wykreślono: TUCHOLSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE TUCHOLSKI, Stare Boryszewo, Polska 611062850 Wpisano: TUCHOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Boryszewo, Polska 368520243
(11) 71179 A. Wykreślono: TUCHOLSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE TUCHOLSKI, Stare Boryszewo, Polska 611062850 Wpisano: TUCHOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Boryszewo, Polska 368520243
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(11) 71821 A. Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, Polska 000047504 Wpisano: SKARB
PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, Polska
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(11) 71915 A. Wykreślono: EBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3E PRODUCTION SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ełk, Polska 510992490 Wpisano: EBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 008421273
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
UDZIELONE PRAWA

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

30-02
(11) 27700
(22) 2021 09 03
(21) 30078
FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO, Bogumiłów (PL)
Waśkiewicz Tomasz
Ul

(od nr 27 698 do nr 27 707)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

26-01
(11) 27698
(22) 2021 10 15
(21) 30225
CAŁKA LESZEK PLASTMET, Wola Karczewska (PL)
CAŁKA LESZEK
Znicz

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

09-05
(11) 27699
(22) 2021 09 20
ŁOŚ ROBERT, Wieliczka (PL)
ŁOŚ ROBERT
Opakowanie makaronu

(21) 30154

(51) 25-02
(11) 27701
(22) 2021 10 27
(21) 30257
(73) KUREK JÓZEF KARPOL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE, Zamieście (PL)
(72) LAMONT JACEK, BAJWOŁ JAKUB, SZPINDA GRZEGORZ

Nr 7/2022
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(54) Profil kasety rolety
(55)
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(54) Szablon
(55)

(51) 25-02
(11) 27702
(22) 2021 10 27
(21) 30258
(73) KUREK JÓZEF KARPOL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE, Zamieście (PL)
(72) LAMONT JACEK, BAJWOŁ JAKUB, SZPINDA GRZEGORZ
(54) Profil żaluzji plisowej
(55)

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

06-06
(11) 27705
(22) 2021 11 07
(21) 30276
KOWALCZYK MARIUSZ ALSTAR PROJECT, Zaboryszki (PL)
KOWALCZYK MARIUSZ
Nogi do mebli

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

21-02
(11) 27706
(22) 2021 12 20
ŻURAWSKI MARCIN, Nowy Lipsk (PL)
ŻURAWSKI MARCIN
Trenażer tenisowy

(51) 09-03, 09-05 (11) 27703 (22) 2021 09 23
(21) 30168
(73) POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie (PL)
(72) SKOWRON BEATA
(54) Opakowanie
(55)

(21) 30389

(51) 13-04
(11) 27707
(22) 2021 09 15
(21) 30130
(30) 2021 06 23
202130390486.5 (CN)
(73) ANHUI DAHENG ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.,
Hefei City (CN)
(72) XIE SHENHENG, JIANG CHENGYIN, ZHENG XIAOWU
(54) Pełnoekranowy moduł fotowoltaiczny
(55)

(51) 24-99
(11) 27704
(22) 2021 11 04
(73) DOŁBA ARKADIUSZ, Jasło (PL)
(72) DOŁBA ARKADIUSZ

(21) 30272

26

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 7/2022

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 347 871 do nr 348 155)
(111) 347871
(220) 2021 07 05
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) KOC TADEUSZ PRIMAL EVO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURE COMPOSE
(540)

(210) 531127

(591) czarny, zielony, biały
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, Preparaty odtłuszczające do celów domowych,
Preparaty wybielające do użytku domowego, Preparaty do prania,
Odkamieniacze do użytku domowego, Środki zapachowe do celów
domowych, Środki czyszczące do użytku domowego, Środki do zmywania naczyń, Detergenty do użytku domowego, Olejki eteryczne

do użytku w gospodarstwie domowym, Esencje i olejki eteryczne,
Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, 4 Świece, Świece zapachowe,
35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku
domowego, preparaty do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty odtłuszczające do celów domowych,
preparaty wybielające do użytku domowego, preparaty do prania,
odkamieniacze do użytku domowego, środki zapachowe do celów
domowych, środki czyszczące do użytku domowego, środki do zmywania naczyń, detergenty do użytku domowego, olejki eteryczne
do użytku w gospodarstwie domowym, esencje i olejki eteryczne,
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, świece, świece zapachowe.

(111) 347872
(220) 2021 07 06
(210) 531151
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) UNIGLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stryków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SPLENDID
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tekstyliami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tekstyliami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pościelą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pościelą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do ubikacji i łazienek, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do ubikacji i łazienek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z lustrami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lustrami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sztucznymi roślinami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztucznymi roślinami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zegarami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zegarami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pasmanterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pasmanterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową,
przyborów kuchennych i pojemników, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zastawą stołową, przyborów kuchennych i pojemników,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z donicami na rośliny, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z donicami na rośliny, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z osłonkami na rośliny, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z osłonkami na rośliny, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wazonami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wazonami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem
dekoracyjnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem
dekoracyjnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z magnesami
dekoracyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z magnesami
dekoracyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z półkami
[meble], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z półkami [meble],
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, akcesoriami dekoracyjnymi na przyjęcia i sztucznymi choinkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi,
akcesoriami dekoracyjnymi na przyjęcia i sztucznymi choinkami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściennymi materiałami
dekoracyjnymi, nietekstylnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściennymi materiałami dekoracyjnymi, nietekstylnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze statuetkami, figurkami, dziełami
sztuki, ozdobami i dekoracjami wykonanymi z takich materiałów,
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze statuetkami, figurkami, dziełami sztuki, ozdobami i dekoracjami wykonanymi z takich materiałów, jak drewno,
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dekoracjami wiszącymi [ozdoby], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami wiszącymi [ozdoby], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami biurowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami biurowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z produktami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dekoracjami ogrodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami ogrodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dekoracjami.

(111) 347873
(220) 2021 07 13
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TURNIEJ CZARODZIEJÓW
(540)

(210) 531457
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(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki do nauki,
Zestawy do zabawy, Zestawy małego chemika.

(111) 347874
(220) 2021 07 13
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAWIEDZONY DWÓR
(540)

(210) 531458

(591) żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry towarzyskie,
Gry logiczne.
(111) 347875
(220) 2021 07 13
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Milusie
(540)

(210) 531459

(591) biały, różowy, żółty
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki pluszowe, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne.
(111) 347876
(220) 2021 07 13
(210) 531460
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zuzia
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki pluszowe, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne.
(111) 347877
(220) 2021 07 13
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAJOZAURY
(540)

(210) 531461

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 08.07.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Zabawki pluszowe, Elektroniczne zabawki
wielofunkcyjne.
(591) żółty, pomarańczowy, szary, zielony, czarny
(531) 24.01.05, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.15

(111) 347878
(151) 2021 10 14

(220) 2021 05 25
(441) 2021 06 28

(210) 529329
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(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOKOŁÓW WYGODNE W DROGĘ
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski
warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(111) 347879
(220) 2021 05 26
(210) 529346
(151) 2021 10 11
(441) 2021 06 21
(732) TOMASZEWSKA ELŻBIETA WĘDLINY Z DĘBINY, Dębina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ”Wędliny z Dębiny” Tomaszewscy-wyroby własne
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Naturalne i sztuczne osłonki
do kiełbas, Oleje i tłuszcze jadalne, Pasty mięsne (w tym pasztety,
smalec), Bekon, Dziczyzna, Pasztet mięsny, Pasztet z wątróbki, Frankfurterki, Golonka, Kaszanka, Kiełbasa swojska, Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, Kiszka (krwawa-) [kiełbasa], Krwawa kiszka, Mielonki (konserwy), Mięsa wędzone,
Mięso gotowane, Mięso gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso
kiełbasiane, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso pieczone, Mięso
pokrojone w plastry, Mięso świeże, Mięso wędzone, Mortadela, Podroby, Przekąski ze skórek wieprzowych, Przetworzone produkty
mięsne, Salceson, Salami, Schab wieprzowy, Surowe kiełbasy, Suszona kiełbasa, Suszone mięso wieprzowe, Szynka, Tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], Wędliny, Wieprzowina, Wieprzowina pieczona.
(111) 347880
(220) 2021 05 26
(151) 2021 10 11
(441) 2021 06 21
(732) SALEH-SZOPIŃSKA ELENA, Świętoszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Panther Oil
(540)

(210) 529347

(591) szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 4 Smary, Smary przemysłowe, Smary syntetyczne, Smary
uniwersalne, Oleje smarowe [smary przemysłowe], Płyny do smarowania, Tłuszcze do smarowania, Oleje do smarowania, Smary na bazie olejów, Smary do użytku w procesach przemysłowych, Środki
smarujące, inne niż do użytku medycznego, Oleje techniczne, Paliwa,
Benzyna, Ropa naftowa, Olej napędowy.
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świeże, Mięso wędzone, Mortadela, Paczkowane mięso, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Podroby, Przekąski ze skórek wieprzowych, Przetworzone produkty mięsne, Salceson, Schab wieprzowy,
Surowe kiełbasy, Suszona kiełbasa, Szynka, Wędliny, Wieprzowina,
White pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], Wieprzowina pieczona.

(111) 347882
(220) 2021 05 26
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) WALCZAK JAN, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YANA SUSHI
(540)

(210) 529377

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających sushi, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi restauracyjne, Usługi restauracji japońskich,
Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.
(111) 347883
(220) 2021 05 25
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) TATRA Limited, Maidstone (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILGO
(540)

(210) 529432

(111) 347881
(220) 2021 05 26
(210) 529350
(151) 2021 10 11
(441) 2021 06 21
(732) TOMASZEWSKA ELŻBIETA WĘDLINY Z DĘBINY, Dębina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wędliny z Dębiny TOMASZEWSCY-WYROBY WŁASNE
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.01.09, 07.01.19, 07.01.24, 07.03.02,
07.03.11, 07.03.12, 26.13.25
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Pasztet mięsny, Pasztet z wątróbki, Bekon, Dziczyzna,
Frankfurterki, Galarety mięsne, Golonka, Kaszanka, Kawałeczki bekonu, Kiełbasa pepperoni, Kiełbasa swojska, Kiełbaski do hotdogów,
Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, Kiszka (krwawa-)
[kiełbasa], Krwawa kiszka, Mielonki (konserwy), Mięsa wędzone,
Mięso gotowane, Mięso gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso
kiełbasiane, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso pieczone, Mięso

(591) ciemnozielony, jasnozielony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14,
26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 1 Surfaktanty do użytku w związku z pestycydami rolniczymi, Środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, Środki nawilżające do użycia jako środki wspomagające
do preparatów ochrony roślin, Środki chemiczne do ochrony roślin,
Środki chemiczne do użytku w mieszankach pestycydowych, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Dodatki chemiczne do pestycydów, Dodatki chemiczne do nawozów.
(111) 347884
(220) 2021 05 25
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) ŚREDZIŃSKI PRZEMYSŁAW, Zaścianki (PL)

(210) 529453
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TP TECHPRES
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Altany konstrukcje z metalu, Aluminium, Armatura
do przewodów metalowa, Balustrady metalowe, Barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, Barierki ochronne metalowe, Baseny kąpielowe jako konstrukcje metalowe, Beczki metalowe, Belki metalowe,
Bezpieczne kasetki do przechowywania pieniędzy, Blacha jako: płyty,
arkusze, Blacha pancerna, Blacharskie materiały dla budownictwa, Bloki skrytek na korespondencję, Boazeria metalowa, Boje cumownicze
metalowe, Bramy metalowe, Bransoletki identyfikacyjne metalowe,
Budki telefoniczne metalowe, Chlewy metalowe, Ciągnione i polerowane pręty metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, Ćwieki, Dachowe rynny metalowe, Dachówki metalowe, Deflektory kominowe metalowe, Doki pływające do cumowania
statków metalowe, Dozowniki stałe do ręczników metalowe, Drabiny
metalowe, Drobnica żelazna, Drut aluminiowy, Drut kolczasty, Drut
metalowy, Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], Drzwi metalowe, Drzwi skarbcowe, Dysze
metalowe, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzwonki, Dzwony,
Dźwiękoszczelne budki z metalu, przenośne, Dźwigary metalowe,
Ekrany paleniskowe, Ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, Emblematy do pojazdów metalowe, Folia aluminiowa, Folia cynowa, Foremki i formy metalowe, Formy odlewnicze metalowe, Groby metalowe,
Gwoździe, Gzymsy metalowe, Haki metalowe, Imadła metalowe, Harmonijkowe drzwi z metalu, Kabiny metalowe, Kable metalowe nieelektryczne, Kadzie metalowe, Kajdanki metalowe, Kapsle do butelek metalowe, Kasetony metalowe dla budownictwa, Kasy pancerne i sejfy
stalowe, Kasetki na pieniądze metalowe, Kątowniki metalowe, Klucze
metalowe, Kłódki, Kokile, Kolanka metalowe, Kolejowe materiały metalowe, Kołatki do drzwi, Kołki metalowe, Kołnierze metalowe, Kominy
metalowe, Kominowe trzony metalowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe-) [budownictwo], Konstrukcje
nośne szklarni, metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korki
metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze metalowe, Kółka samonastawne do mebli metalowe, Kowadła, Krany, Kurki do beczek metalowe, Kratownice metalowe, Kraty metalowe, Kraty ochronne do pieców metalowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Kule
stalowe, Kurniki metalowe, Liny metalowe, Liny stalowe, Listwy metalowe, Listwy profilowane metalowe dla budownictwa, Lodowiska
[konstrukcje metalowe], Lutowanie (Drut do-) metalowy, Lutowanie
[twarde] (pręty do-) metalowe, Łańcuchy metalowe, Łańcuchy zabezpieczające, metalowe, Laty metalowe, Łubki [nakładki stykowe]
do szyn, Łupki, płytki dachowe (Zaczepy do-) metalowe, Łuszczone
pręty metalowe, Maszty [słupy] metalowe, Metalowe słupy na afisze,
Maszty ze stali, Materiały konstrukcyjne metalowe, Materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, Materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych
metalowe, Materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, Metale nieszlachetne i ich stopy, Metale samozapalne, Metale
w postaci folii lub proszku do drukarek 3D, Metalowe bransoletki identyfikacyjne, Metalowe butle [pojemniki] do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza, Metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane
na stałe, Metalowe drzwi pancerne, Metalowe drzwi, Metalowe kosze
dachowe do użytku w budownictwie, Metalowe maszty flagowe, Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe obudowy kominkowe, Metalowe opancerzenie z płyt, Metalowe paliki do roślin lub
drzew, Metalowe płytki ścienne, Metalowe podziałki [przegrody], Metalowe pojemniki do wymiany oleju, Metalowe pokrycia dachowe,
z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Metalowe rampy dla
pojazdów, Metalowe rolki do okien, Metalowe rury odpływowe, Metalowe ruszty do kominków, Metalowe taborety ze schodkiem, Metalowe uchwyty do wanny, Metalowe urządzenia do parkowania rowerów,
Metalowe urządzenia zamykające do drzwi, Metalowe wsporniki
do mebli, Metalowe zaciski do rur, Metalowe zasuwy do drzwi, Miedź
(Drut z-) nieizolowany, Mieszanie zaprawy (Kastry do-) metalowe, Naciągi pasów, metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe, Napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające],
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Nasadki na liny [chomątka] metalowe, Nawijarki niemechaniczne
do węży giętkich metalowe, Nieelektryczne urządzenia do otwierania
okien, Nity metalowe, Numery domów nieświecące, metalowe, Obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy grobów metalowe, Odrzwia metalowe, Ograniczniki metalowe,
Ogrodzenia metalowe, Okiennice metalowe, Okładziny metalowe [budowlane], Okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], Osprzęt
budowlany lub meblowy metalowy, Okna metalowe, Okucia dla budownictwa metalowe, Ościeżnice metalowe, Okucia metalowe do mebli, Osłony do rur metalowe, Osłony drzew, metalowe, Pachołki cumownicze metalowe, Palety do transportu wewnętrznego metalowe,
Palety metalowe, Palniki metalowe, Panele konstrukcyjne metalowe,
Pancerze z płyt, Parkany metalowe, Pasy do przenoszenia ładunków
metalowe, Pierścienie metalowe, Plakietki pamiątkowe metalowe,
Platformy prefabrykowane metalowe, Plomby, uszczelki ołowiane,
Płyty, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, Płyty chodnikowe
metalowe, Płyty metalowe, Podkładki regulacyjne [dystansowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (Gwoździe, hufnale do-), Podłogi
metalowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki metalowe
[magazynowanie, transport], Pojemniki na paliwo płynne metalowe,
Pokrycia dachowe metalowe, Pokrycia metalowe ścian [budownictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pomosty pływające metalowe, Podkowy
metalowe, Podłogi metalowe, Podpory jako stemple metalowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pokrywy metalowe, Pomosty prefabrykowane metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty
stalowe wyższej jakości, Progi metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], Przenośne struktury metalowe, Przetyczki, Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, metalowe, Pudełka z metali nieszlachetnych, Puszki
do konserw, metalowe, Raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, Ramy metalowe: Rękojeści metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn], Rurociągi
zasilające metalowe, Rury metalowe, Rury i przewody do centralnego
ogrzewania metalowe, Rusztowania metalowe, Rygle metalowe, Rynny metalowe, Schody (Obudowy-) metalowe, Sejfy, elektroniczne, Silosy metalowe, Skarbonki na pieniądze metalowe, Skrajniki metalowe
dla wagonów kolejowych, Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki na narzędzia metalowe [puste], Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy
konstrukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegraficzne,
metalowe, Smarowniczki, Snopy (Wiązadła do-) metalowe, Sprężyny
[drobnica metalowa], Stajnie metalowe, Stal (Rolety ze-), Statuetki
z metali nieszlachetnych, Stele nagrobne metalowe, Stemple [podpory] metalowe, Stojaki do beczek metalowe, Stopnie schodów metalowe, Sufity, metalowe, Sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna [metalowa], Szalunki do betonu metalowe, Szczęki imadeł metalowe,
Szkieletowe rusztowania metalowe, Szkielety konstrukcyjne cieplarni
z metalu [konstrukcje], Szkielety metalowe [budownictwo], Szklarnie
przenośne metalowe, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia-) metalowe [budownictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby metalowe, Tablice rejestracyjne metalowe, Tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, Tabliczki identyfikacyjne metalowe, Tace metalowe,
Taśma stalowa, Taśmy do związywania metalowe, Trampoliny metalowe, Tubingi (Obudowy-) metalowe, Uliczne kanały ściekowe metalowe, Urządzenie odstraszające ptaki (Poruszane wiatrem-), metalowe,
Uszczelki metalowe, Wangi [części schodów] metalowe, Wanienki dla
ptaków metalowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy
[kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wsporniki metalowe
dla budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, Zamki do pojazdów
metalowe, Zamki inne niż elektryczne metalowe, Zamki obrotowe
do okien metalowe, Zamki sprężynowe, Zamknięcia do pojemników
metalowe, Zamknięcia do pudełek, metalowe, Zamknięcia drzwiowe,
eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], Zasuwy do zamków, Zatrzaski
metalowe, Zatyczki [korki] metalowe, Zatyczki metalowe, Zawiasy
drzwiowe metalowe, Zawleczki z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe metalowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (Materiały-)
do betonu, metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza
metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawigacyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotnice kolejowe, Żelazo (napinacze taśm-)
[zaciski naprężające], Żyłki do wiązania metalowe, 7 Akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, Alternatory [generatory prądu przemiennego], Aparaty
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do oczyszczania acetylenu, Aparaty do skrawania, Automaty do sprzedaży, Awaryjne agregaty prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części maszyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice do silników,
Chwytaki, Chwytaki bel, Cylindry do maszyn, Części hamulcowe, inne
niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dławnice
[części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dłuta do maszyn, Dmuchawy jako maszyny, Dmuchawy
stosowane jako części maszyn, Dmuchawy do sprężania, zasysania
i transportu: gazu, ziarna, Dojarki mechaniczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, Drukarki 3D, Dynama
do rowerów, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, Dziurkarki
[maszyny], Dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigi
do pojazdów, Dźwigniki zębatkowe, Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów,
Elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy parowe, Elektryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne
urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania okien, Elektryczne
urządzenia do spawania, Elektryczne urządzenia do zamykania okien,
Elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne zamknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, Eżektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], Filtry do oczyszczania
chłodzącego powietrza, do silników, Formy jako części maszyn, Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne [części maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące częścią
gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, Gąsienice
gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, Generatory prądu, Giętarki, Gładziarki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice
wiertarskie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do nakrętek], Hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, Hydrauliczne
urządzenia do otwierania okien, Hydrauliczne urządzenia do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia drzwi, Hydrauliczne silniki, Imaki
do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, Instalacje do centralnego
odkurzania, Instalacje do mycia pojazdów, Instalacje do centralnego
odkurzania, Instalacje do mycia pojazdów, Instalacje kondensacyjne,
Instalacje odsysające pył do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kable
sterownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszynowych, Klocki hamulcowe,
inne niż do pojazdów, Kolektory wydechowe do silników, Koła garncarskie, Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kola zębate, Kołowroty, Kombajny zbożowe, Kondensatory pary stosowane jako części maszyn, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silników
spalinowych wewnętrznego spalania, Kondensatory powietrzne, Koparki jednoczerpakowe mechaniczne, Korbowody do maszyn, motorów i silników, Kopaczki, Koparki, Kosiarki, Kosze samowyładowcze
mechaniczne, Kowarki, Krajalnice jako maszyny, Krajarki [maszyny],
Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory, Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne [maszyny], Lemiesze do pługów, Lutlampy [palniki do lutowania], Ładowacze, Ładowarki, Łańcuchy
do podnośników [części maszyn], Łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska [części maszyn], Łuskarki ziarna, Łyżki, Malaksery, Manipulatory
przemysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, Maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego, Maszynowe koła
zamachowe, Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów
kolejowych, Maszyny do cienkiego obierania i cięcia, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny do filtrowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny
do mieszania, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Maszyny do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny do gwintowania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, Maszyny do obróbki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny
do obróbki tytoniu, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do pielenia, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do przetwarzania tworzyw
szmcznych, Maszyny do robót ziemnych, Maszyny rolnicze, Maszyny
do smołowania, Maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, Maszyny
do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny do usuwania odpadków, Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, elektryczne, Maszyny rozpylające, Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Mechanizmy napędowe, inne niż
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do pojazdów lądowych, Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, Membrany do pomp, Miechy [części maszyn], Mieszalniki, Maszynki do mięsa, Młynki domowe, Młocarnie, Młoty: dźwigowe, Młoty
elektryczne, Młoty mechaniczne, Młoty pneumatyczne, Młyny jako
maszyny, Napełniarki, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia rolnicze,
Narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny oraz osprzęt do tych
narzędzi, Nitownice, Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obieraczki, Obrabiarki, Obudowy [części maszyn], Odkurzacze, Okrawarki, Osie
do maszyn, Opalarki, Osłony do maszyn, Ostrza [części maszyn], Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palniki gazowe do lutowania, Paski klinowe do silników, Pasy do maszyn, Pierścienie smarujące [części maszyn], Piły, Pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe], Pistolety
dozujące klej, elektryczne, Pistolety natryskowe do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, Płuczkarki,
Pługi, Pługi hydrauliczne, Pneumatyczne przenośniki, Pneumatyczne
podajniki, Pneumatyczne podnośniki, Podgrzewacze wody, Podajniki
[części maszyn], Podnośniki [urządzenia], Polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, Pompy jako maszyny, Postrzygarki [maszyny], Przesiewacze, Pralki, Prasownice, Prądnice prądu stałego, Prasy [maszyny
do celów przemysłowych], Prostownice, Prowadnice do maszyn, Przecinarki [obrabiarki], Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie do maszyn, Przenośniki, Przesiewacze, Przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Regulatory [części maszyn], Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty jako maszyny, Rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, Rozruszniki silników, Separatory, Separatory para-olej, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów
lądowych, Sieczkarnie, Siewniki, Silniki, inne niż do pojazdów lądowych, Sita, Snopowiązałki, Sortownice, Spawarki elektryczne, Spawarki gazowe, Sprężarki, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła, inne niż
do pojazdów lądowych, Spycharki, Sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, Sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, Stoły
do maszyn, Strugarki wzdłużne, Suszarki wirowe [bez podgrzewania],
Szczotki [części maszyn], Szlifierki, Suszarki jako wirówki, Szatkownice,
Śrubokręty elektryczne, Świdry wiertnicze [części maszyn], Świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Świece żarowe do silników Diesla, Taśmy przylepne do kół pasowych, Tłoki [części maszyn lub silników], Tłumiki do silników, Tokarki, Transportery,
Trzeparki elektryczne, Turbiny hydrauliczne, Turbiny wiatrowe, Turbosprężarki, Turbosprężarki, Ubijaki jako maszyny, Ubijaczki elektryczne
do użytku domowego, Ugniatarki, Urządzenia do napowietrzania
wody, Urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, Urządzenia do kuchni elektryczne, Urządzenia do rozdrabniania i zagęszczania odpadów, Urządzenia do ssania powietrza, Urządzenia i sprzęt
elektryczny do: pastowania, froterowania, polerowania, Urządzenia
do wulkanizacji, Walcarki, Walce drogowe, Wały napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, Wciągniki, Wialnie, Wiązarki do siana, Widły,
Wiertarki, Wirówki jako maszyny, Wirówki do mleka/śmietany, Wentylatory do silników, Wiertarki, Wirówki stosowane jako młynki lub suszarki, Wyciągi [dźwigi], Wymienniki ciepła stosowane jako części maszyn, Wytłaczarki, Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze
do gaźników, Zawory [części maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części
maszyn], Zgrabiarki, Zgrzeblarki, Zmotoryzowane kultywatory, Zmywarki do naczyń, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie masztowe, Żurawie samojezdne, 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Aktynometry,
Akumulatory, elektryczne, Alarmy, Alidady [części składowe przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomierze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząsteczek, Anemometry, Anteny, Antykatody, Aparatura do destylacji do celów naukowych, Aparatura
do kontrolowania temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji,
Aparatura i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji przezroczy, Aparaty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych,
Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobrania, Artykuły
optyczne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów,
Awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, Barometry, Baterie anodowe, Baterie do oświetlania, Baterie do papierosów elektronicznych,
Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biurowe urządzenia do dziurkowania kart, Boje
sygnalizacyjne, Brzęczyki, Buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Cewki [induktory], Cewki elektromagnetyczne, Cewki elektryczne, Chipy [układy scalone], Chipy z kodem DNA,
Chromatografy do celów laboratoryjnych, Chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], Ciemnie fotograficzne, Ciężarki
do sond, Cukromierze, Cyklotrony, Cyrkle do mierzenia, Czarne skrzyn-
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ki [rejestratory danych], Częstotliwościomierze, Czujniki parkowania
do pojazdów, Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów kreskowych, Dalekopisy, Dalmierze [odległościomierze], Densymetry, Diody elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi
[QLED], Diody świecące [LED], Dozowniki, Drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], Drukarki komputerowe, Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany izolowany, Druty [przewody] telefoniczne, Druty [przewody] telegraficzne, Druty magnetyczne, Dyktafony,
Dynamometry [siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski
magnetyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Dysze wylotowe do węży pożarniczych, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Dzwonki alarmowe
elektryczne, Dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
Dzwonki sygnalizacyjne, Dźwigniowe wagi przesuwnikowe, Dżojstiki
do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, Ekierki pomiarowe,
Ekrany [fotografia], Elektrolizery, Elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, Elektroniczne etykietki na towarach,
Elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, Elektroniczne partytury, do pobrania, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektroniczne tłumacze
kieszonkowe, Elektryczne dzwonki do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne
ściemniacze światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elekryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania na telefony
komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, Etui na okulary, Etui
na smartfony, Falomierze, Filtry do masek do oddychania Filtry
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych do fotografii,
Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne, Folie ochronne
dostosowane do smartfonów, Folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fotokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Gęstościomierze,
Głośniki, Gniazdka elektryczne, Grodzie akumulatorów elektrycznych,
Grzechotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzętami hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoływania psów,
Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Hologramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompasów geodezyjnych, Instalacje
elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami
dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do silników, Kable
światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kieszonkowe, Kalorymetry,
Kamery cofania do pojazdów, Kamery termowizyjne, Kamery wideo,
Kamizelki kuloodporne, Kamizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe
przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, Karkasy dla
cewek elektrycznych, Kartridże z grami wideo, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Karty pamięci do urządzeń do gier wideo, Kasety wideo, Kaski do jazdy konnej, Kaski ochronne do uprawiania sportu, Kasy rejestrujące, Katody, Kątomierze [przyrządy pomiarowe],
Kątowniki do mierzenia, Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Klawiatury komputerowe, Klepsydry [czasomierze], Klucze
kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne, Koce gaśnicze, Koce ratunkowe, Kodery
magnetyczne, Kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne,
Kodowane karty magnetyczne, Kodowane karty-klucze, Kolektory
elektryczne, Komórki fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiarowe], Komputery, Komputery cienki klient, Komputery
do noszenia na ciele lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA],
Komputery przenośne [podręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne
[urządzenia audio], Krokomierze [pedometry], Kuwety fotograficzne,
Kwasomierze [areometry], Kwasomierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze], Lampy błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe
do aparatów fotograficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy
elektronowe, Lampy optyczne, Lasery, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Liczniki, Liczydła, Liny sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy [optyka], Lustra [optyka], Ładowarki
do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łańcuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], Łączniki elektryczne,
Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierzania, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Magnetyczne nośniki danych, Manekiny re-
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animacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowania, Maski do oddychania, inne
niż do sztucznego oddychania, Maski ochronne, Maszyny faksymilowe, Maszyny i urządzenia do sondowania, Maszyny sumujące, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], Meble laboratoryjne,
Megafony, Membrany [akustyka], Membrany do aparatury naukowej,
Metronomy, Miarki [przyrządy miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, Mierniki
sygnału satelitarnego, Mikrofony, Mikrometry, Mikroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające
wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, Morskie sondy [radarowe
lub ultradźwiękowe], Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], Naboje
na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, Nadajniki [telekomunikacja], Nadajniki sygnałów elektronicznych, Naklejki termoczułe,
nie do użytku medycznego, Nakolanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do rejestracji dźwięku,
Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Numeryczne wyświetlacze
elektroniczne, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiektywy do selfie,
Obiektywy powiększające, Obudowy głośników, Ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, Ochraniacze zębów, Ochraniacze zębów
do uprawiania sportu, Ochronniki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne,
Odblaskowe kamizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset,
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa do ochrony
przed ogniem, Odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodporna, Odzież przeznaczona do użycia
w laboratoriach, Ognioodporna odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektryczność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki
logarytmiczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary inteligentne,
Okulary ochronne do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne, Omomierze, Oporniki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane,
Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], Oscylografy, Osłony azbestowe dla
strażaków, Osłony do gniazdek elektrycznych, Osłony głowy, Osłony
obiektywów, Osłony ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblaskowe, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządzenia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizatory
[ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski do telefonów komórkowych, Pasy
balastowe do nurkowania, Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania ciała
podczas podnoszenia ciężarów, Pedały wah wah [kaczki], Peryskopy,
Piece do użytku laboratoryjnego, Pierścienie kalibrujące, Piony ciężarkowe, Pipety laboratoryjne, Pirometry, Plandeki ochronne, Planimetry,
Plotery, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [audio-wideo],
Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki pod nadgarstki
do użytku z komputerem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniki na s/kicłka mikroskopowe, Pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów,
Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe naczynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki do identyfikacji
przewodów elektrycznych, Poziomnice alkoholowe, Półprzewodniki,
Prędkościomierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Próżniomierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełączniki
czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Przemienniki, inwertory [elektryczność], Przenośne odtwarzacze multimedialne, Przepływomierze, Przetworniki elektryczne, Przewodniki elektryczne, Przewody akustyczne, Przewody elektryczne, Przezrocza [fotografia],
Przyciski do dzwonków, Przykładnice pomiarowe, Przyłbice do spawania, Przyrządy do kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry,
Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy do pomiaru
rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, Przyrządy do pomiaru
wysokości, Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie,
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Przyrządy do wskazywania temperatury, Przyrządy do wyznaczania
azymutu, Przyrządy i urządzenia do badania materiałów, Przyrządy
matematyczne, Przyrządy meteorologiczne, Przyrządy nawigacyjne,
Przyrządy obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, Przyrządy zawierające okular, Przysłony [fotografia], Przyspieszeniomierze, Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki
przyłączeniowe [elektryczność], Radia [odbiorniki radiowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki cyfrowe do zdjęć, Ramki
do przekroczy, Rastry do fotograwiury, Ratownicze latarki laserowe,
Reduktory [elektryczność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do pojazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, Reostaty, Respiratory
do filtrowania powietrza, Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony
przed wypadkami, Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla nurków, Rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów
przemysłowych, Rękawice do ochrony przed wypadkami, Rękawy
do wskazywania kierunku wiatru, Roboty do nadzoru bezpieczeństwa,
Roboty do teleprezencji, Roboty edukacyjne, Roboty humanoidalne
wyposażone w sztuczną inteligencję, Roboty laboratoryjne, Różdżki
dla różdżkarzy, Rurki kapilarne, Rurki Pitota, Rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, Rury głosowe, Satelity do celów naukowych, Schody
i drabinki pożarowe, Sferometry, Siarkometry, Siatki bezpieczeństwa,
Siatki zabezpieczające przed wypadkami, Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Skrzynki akumulatorowe,
Skrzynki rozgałęźne [elektryczność], Słuchawki [zakładane na głowę],
Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony,
Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne [optyka], Soczewki
optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy do celów naukowo-badawczych,
Spektrografy, Spektroskopy, Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające
dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm magnetycznych dla komputerów,
Stateczniki [oświetlenie], Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Stereoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane
do laptopów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy,
Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], Suszarki
fotograficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sygnalizacja świetlna
lub mechaniczna, Sygnały mgłowe, niewybuchowi, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, Symulatory do sterowania i kontroli pojazdów,
Syreny, Szafy grające, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Szklane obudowy do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optyczne, Sznurki
do okularów, Szpule [fotografia], Śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Światłowody,
Tablety, Tablice połączeń, Tablice rozdzielcze [elektryczność], Tablice
sterownicze [elektryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Tace laboratoryjne, Tachometry, Taksometry, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], Taśmy do rejestracji
dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefoniczne urządzenia nadawcze,
Telefony, Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Telegrafy
[urządzenia], Telepromptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Termohigrometry, Termometry nie do celów medycznych, Termostaty do pojazdów, Tłumice, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia
szyfrujące], Torby do noszenia komputerów, Totalizatory, Transformatory elektryczne, Transformatory podwyższające napięcie, Transpondery, Tranzystory [elektronika], Tratwy ratunkowe, Triody, Tuby do głośników, Tuleje łączące do kabli elektrycznych, Tworniki [elektryczność],
Tygle [laboratoryjne], Układy scalone, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów
medycznych, Urządzenia do analizy gazu, Urządzenia do analizy żywności, Urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, Urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, Urządzenia do detekcji
podczerwieni, Urządzenia do fakturowania, Urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do kontroli frankowania,
Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania
dźwięku, Urządzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urządzenia
do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, Urządzenia
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Urządzenia do pomiaru prędkości
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[fotografia], Urządzenia do powiększania [fotografia], Urządzenia
do projekcji wirtualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządzenia
do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania czasu, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania odległości,
Urządzenia do stereoskopii, Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia do sygnalizacji morskiej, Urządzenia do światłokopii, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł
gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dyfrakcyjne
[mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania
sygnałami, Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania
zwrotnicami kolejowymi, Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, Urządzenia heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwarzania
promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Urządzenia
i przyrządy do fizyki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia
i przyrządy do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne,
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ratownictwa,
Urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, Urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, Urządzenia monitorujące, inne niż
do celów medycznych, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność],
Urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych,
Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, Urządzenia wysokiej
częstotliwości, Urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem
rentgenowskim, nie do celów medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizujące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-talkie, Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościomierze,
Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], Wizjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki
ciśnienia w zaworach, Wskaźniki elektroniczne emitujące światło,
Wskaźniki ilości, Wskaźniki nachylenia [spadku], Wskaźniki poziomu
wody, Wskaźniki prędkości, Wskaźniki strat elektrycznych, Wtyczki
elektryczne, Wykrywacze [detektory], Wykrywacze dymu, Wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, Wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, Wyłączniki samoczynne, Wysokościomierze, Wyzwalacze migawki
[fotografia], Wzbudniki elektryczne, Wzmacniacze, Wzmacniacze lampowe, Wzorniki [przyrządy Zawory elektromagnetyczne [przełączniki
elektromagnetyczne], Zegarki inteligentne, Zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], Zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, Zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, Zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, Zestawy
na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Zestawy soczewek [wzierniki,
okulary], Złącza do przewodów elektrycznych, Złączki do przewodów
[elektryczność], Zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów,
Znaczniki [stolarstwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub
mechaniczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, Znaki,
świecące, 12 Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Ambulanse [karetki pogotowia], Amfibie [pojazdy], Amortyzatory zawieszenia w pojazdach, Bagażniki do pojazdów, Bagażniki na narty do samochodów,
Błotniki, Ciągniki, Ciężarki do wyważania kół pojazdów, Ciężarówki,
Czopy osi pojazdów, Deskorolki elektryczne, Dętki do opon pneumatycznych, Dętki do rowerów, Drążki skrętne do pojazdów, Drony cywilne, Drony dostawcze, Drony wyposażone w kamerę, Drzwi do pojazdów, Dzwonki do rowerów, Dżojstiki do pojazdów, Foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], Furgony [pojazdy], Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], Hamulce do pojazdów, Hamulce do rowerów, Hulajnogi (pojazdy), Kierownice pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, Klaksony do pojazdów, Klatki
transportowe, Klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, Kolce do opon, Koła do pojazdów lądowych, Koła
do rowerów, Koła zębate do rowerów, Kołpaki, Korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, Korki do zbiorników paliwa
w pojazdach, Kosze przystosowane do rowerów, Kółka samonastawne
do wózków [pojazdy], Lusterka boczne do pojazdów, Lusterka wsteczne, Łańcuchy do motocykli, Łańcuchy do samochodów, Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Łańcuchy przeciwpoślizgowe, Łańcuchy rowerowe, Łaty do opon, Łoża silnika do pojazdów lądowych,
Maski do pojazdów, Maski silników do pojazdów, Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Motocykle, Motorowery, Nadwozia po-

Nr 7/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

jazdów, Nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, Napinacze
do szprych do kół, Nóżki do rowerów, Nóżki motocyklowe, Obręcze
do piast kół, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Okładziny hamulcowe do pojazdów, Opony do pojazdów, Osie pojazdów, Osłony przeciwsłoneczne do samochodów, Pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, Pedały do rowerów, Piankowe wkładki do opon, Piasty kół
pojazdów, Płytki cierne hamulca do samochodów, Podnośniki ścianki
tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], Poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], Podwozia pojazdów, Pojazdy [skutery] śnieżne, Pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy elektryczne, Pojazdy
zdalnie sterowane, inne niż zabawki, Pojazdy-chłodnie, Pokrowce
na kierownice pojazdów, Pokrowce na siedzenia pojazdów, Polewaczki [pojazdy], Pompki do rowerów, Przekładnie do pojazdów lądowych,
Przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, Przenośniki naziemne [transportery], Przyczepy [pojazdy], Przyczepy turystyczne mieszkalne, Ramy do motocykli, Ramy do rowerów, Resory
[sprężyny] zawieszenia pojazdów, Resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, Rowery, Sakwy przystosowane do motocykli, Sakwy rowerowe, Samochody, Sanie ratownicze, Siatki bagażowe do pojazdów,
Siedzenia do pojazdów, Silniki do pojazdów lądowych, Siodełka
do motocykli, Siodełka rowerowe, Skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych, inne niż
do silników, Skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, Spojlery
do pojazdów, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Stopnie nadwozia
do pojazdów, Sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Szprychy kół pojazdów, Szyby do pojazdów, Śmieciarki, Tapicerka do pojazdów, Tarcze hamulcowe do pojazdów, Turbiny do pojazdów lądowych, Uchwyty na kubek do stosowania
w pojazdach, Urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, Urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, Urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, Wały napędowe do pojazdów lądowych, Wentyle
do opon pojazdów, Wolne koła do pojazdów lądowych, Wozy, Wózki
golfowe [pojazdy], Wózki jezdniowe widłowe, Wózki na zakupy, Wycieraczki do przednich szyb, Wycieraczki przednich świateł, Zagłówki
do siedzeń pojazdów, Zapalniczki samochodowe, Zapinki kołkowe
do masek samochodowych, Zderzaki do pojazdów, Zestawy narzędzi
do naprawy dętek, Zębate przekładnie do pojazdów lądowych, Złącza
do przyczep do pojazdów, 19 Altany [konstrukcje niemetalowe], Arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, Balustrady niemetalowe, Baraki, Betonowe elementy budowlane, Bramki wejściowe
kołowrotowe, niemetalowe, Budki dźwiękoszczelne, przenośne, niemetalowe, Budowlane (Konstrukcje-) niemetalowe, Budynki niemetalowe przenośne, Chlewy, nie z metalu, Cukrowa trzcina (brykiety z wytłoków z-) [materiał budowlany], Deski [drewno budowlane], Domy
z prefabrykatów [zestawy do montażu], Drewno budowlane, Drzwi
niemetalowe, Drzwi pancerne niemetalowe, Dźwigary niemetalowe,
Elementy budowlane (Niemetalowe-) w postaci płyt, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Filc dla budownictwa, Formy
odlewnicze niemetalowe, Ganki niemetalowe, do budownictwa, Geotekstylia, Gumowe łożyska do izolacji sejsmicznej budynków, Kanały
[dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
Kominowe trzony niemetalowe, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Krokwie dachowe, Krokwie dachowe, Listwy
niemetalowe, Łupek, Maszty flagowe, niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe, Nadproża niemetalowe, Niemetalowe materiały
na pokrycia dachowe, Niemetalowe płytki ścienne, Niemetalowe słupy, Obudowy kominków, niemetalowe, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, Okiennice niemetalowe, Okładziny drewniane,
Osłony pancerne, niemetalowe, Palisady niemetalowe, Panele akustyczne niemetalowe, Parkiety, Platformy prefabrykowane, niemetalowe, Płyty budowlane niemetalowe, Profile niemetalowe dla budownictwa, Rurociągi zasilające, niemetalowe, Rury drenażowe
niemetalowe, Rury wodociągowe niemetalowe, Rusztowania niemetalowe, Schody niemetalowe, Silosy niemetalowe, Słupy niemetalowe
dla budownictwa, Słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych,
Tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe,
Targowe (Pawilony-), Trzcina do użytku w budownictwie, Uliczne kanały ściekowe niemetalowe, Wolnostojące niemetalowe konstrukcje
chroniące przed słońcem, Wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, Wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, Zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych,
Zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, Znaki
drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, Znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, Znaki nieświecące, niemechaniczne,
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niemetalowe, Żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, 35
Agencje importowo-eksportowe, Agencje reklamowe, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania biznesowe, Badania rynkowe, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Biura
pośrednictwa pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej,
Ekonomiczne prognozy, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Impresariat w działalności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż
próbek, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing
w ramach wydawania oprogramowania, Opinie, Opracowywanie CV
dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, Organizowanie wystaw lub targów
w celach handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, Reklamy korespondencyjne, Reklamy prasowe,
Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi public relations,
Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe,
Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Zarządzanie biznesowe programami
refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących
jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów
w hurtowni, sklepach, z wyrobami: budowlanymi, przemysłowymi, dla
rolnictwa i leśnictwa, a w szczególności: Altany konstrukcje z metalu,
Aluminium, Armatura do przewodów metalowa, Balustrady metalowe, Barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, Barierki ochronne
metalowe, Baseny kąpielowe jako konstrukcje metaIowe, Beczki metalowe, Belki metalowe, Bezpieczne kasetki do przechowywania pieniędzy, Blacha jako: płyty, arkusze, Blacha pancerna, Blacharskie materiały
dla budownictwa, Bloki skrytek na korespondencję, Boazeria metalowa, Boje cumownicze metalowe, Bramy metalowe, Bransoletki identyfikacyjne metalowe, Budki telefoniczne metalowe, Chlewy metalowe,
Ciągnione i polerowane pręty metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, Ćwieki, Dachowe rynny metalowe,
Dachówki metalowe, Deflektory kominowe metalowe, Doki pływające
do cumowania statków metalowe, Dozowniki stałe do ręczników metalowe, Drabiny metalowe, Drobnica żelazna, Drut aluminiowy, Drut
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kolczasty, Drut metalowy, Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drum topikowego], Drzwi metalowe, Drzwi
skarbcowe, Dysze metalowe, Dysze, końcówki wylotowe z metalu,
Dzwonki, Dzwony, Dźwiękoszczelne budki z metalu, przenośne, Dźwigary metalowe, Ekrany paleniskowe, Ekrany, siatki przeciw owadom
metalowe, Emblematy do pojazdów metalowe, Folia aluminiowa, Folia
cynowa, Foremki i formy metalowe, Formy odlewnicze metalowe, Groby metalowe, Gwoździe, Gzymsy metalowe, Haki metalowe, Imadła
metalowe, Harmonijkowe drzwi z metalu, Kabiny metalowe, Kable metalowe nieelektryczne, Kadzie metalowe, Kajdanki metalowe, Kapsle
do butelek metalowe, Kasetony metalowe dla budownictwa, Kasy
pancerne i sejfy stalowe, Kasetki na pieniądze metalowe, Kątowniki
metalowe, Klucze metalowe, Kłódki, Kokile, Kolanka metalowe, Kolejowe materiały metalowe, Kołatki do drzwi, Kołki metalowe, Kołnierze
metalowe, Kominy metalowe, Kominowe trzony metalowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe-) [budownictwo], Konstrukcje nośne szkłami, metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korki metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze
metalowe, Kółka samonastawne do mebli metalowe, Kowadła, Krany,
Kurki do beczek metalowe, Kratownice metalowe, Kraty metalowe,
Kraty ochronne do pieców metalowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Kule stalowe, Kurniki metalowe, Liny metalowe, Liny
stalowe, Listwy metalowe, Listwy profilowane metalowe dla budownictwa, Lodowiska [konstrukcje metalowe], Lutowanie (Drut do-) metalowy, Lutowanie [twarde] (pręty do-) metalowe, Łańcuchy metalowe,
Łańcuchy zabezpieczające, metalowe, Laty metalowe, Łubki [nakładki
stykowe] do szyn, Łupki, płytki dachowe (Zaczepy do-) metalowe,
Łuszczone pręty metalowe, Maszty [słupy] metalowe, Metalowe słupy
na afisze, Maszty ze stali, Materiały konstrukcyjne metalowe, Materiały
metalowe do budowy szlaków kolejowych, Materiały zbrojeniowe dla
budownictwa metalowe, Materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, Materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, Metale nieszlachetne i ich stopy, Metale samozapalne, Metale
w postaci folii lub proszku do drukarek 3D, Metalowe bransoletki identyfikacyjne, Metalowe butle [pojemniki] do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza, Metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane
na stałe, Metalowe drzwi pancerne, Metalowe drzwi, Metalowe kosze
dachowe do użytku w budownictwie, Metalowe maszty flagowe, Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe obudowy kominkowe, Metalowe opancerzenie z płyt, Metalowe paliki do roślin lub
drzew, Metalowe płytki ścienne, Metalowe podziałki [przegrody], Metalowe pojemniki do wymiany oleju, Metalowe pokrycia dachowe,
z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Metalowe rampy dla
pojazdów, Metalowe rolki do okien, Metalowe rury odpływowe, Metalowe maszty do kominków, Metalowe taborety ze schodkiem, Metalowe uchwyty do wanny, Metalowe urządzenia do parkowania rowerów,
Metalowe urządzenia zamykające do drzwi, Metalowe wsporniki
do mebli, Metalowe zaciski do rur, Metalowe zasuwy do drzwi, Miedź
(Drut z-) nieizolowany, Mieszanie zaprawy (Kastry do-) metalowe, Naciągi pasów, metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe, Napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające],
Nasadki na liny [chomątka] metalowe, Nawijarki niemechaniczne
do węży giętkich metalowe, Nieelektryczne urządzenia do otwierania
okien, Nity metalowe, Numery domów nieświecące, metalowe, Obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy grobów metalowe, Odrzwia metalowe, Ograniczniki metalowe,
Ogrodzenia metalowe, Okiennice metalowe, Okładziny metalowe [budowlane], Okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], Osprzęt
budowlany lub meblowy metalowy, Okna metalowe, Okucia dla budownictwa metalowe, Ościeżnice metalowe, Okucia metalowe do mebli, Osłony do rur metalowe, Osłony drzew, metalowe, Pachołki cumownicze metalowe, Palety do transportu wewnętrznego metalowe,
Palety metalowe, Palniki metalowe, Panele konstrukcyjne metalowe,
Pancerze z płyt, Parkany metalowe, Pasy do przenoszenia ładunków
metalowe, Pierścienie metalowe, Plakietki pamiątkowe metalowe,
Platformy prefabrykowane metalowe, Plomby, uszczelki ołowiane,
Płyty, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, Płyty chodnikowe
metalowe, Płyty metalowe, Podkładki regulacyjne [dystansowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (Gwoździe, hufnale do-), Podłogi
metalowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki metalowe
[magazynowanie, transport], Pojemniki na paliwo płynne metalowe,
Pokrycia dachowe metalowe, Pokrycia metalowe ścian [budownictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pomosty pływające metalowe, Podkowy
metalowe, Podłogi metalowe, Podpory jako stemple metalowe, Po-
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jemniki do pakowania metalowe, Pokrywy metalowe, Pomosty prefabrykowane metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty
stalowe wyższej jakości, Progi metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], Przenośne struktury metalowe, Przetyczki, Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, metalowe, Pudełka z metali nieszlachetnych, Puszki
do konserw, metalowe, Raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, Ramy metalowe, Rękojeści metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn], Rurociągi
zasilające metalowe, Rury metalowe, Rury i przewody do centralnego
ogrzewania metalowe, Rusztowania metalowe, Rygle metalowe, Rynny metalowe, Schody (Obudowy-) metalowe, Sejfy, elektroniczne, Silosy metalowe, Skarbonki na pieniądze metalowe, Skrajniki metalowe
dla wagonów kolejowych, Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki na narzędzia metalowe [puste], Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy
konstrukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegraficzne,
metalowe, Smarowniczki, Snopy (Wiązadła do-) metalowe, Sprężyny
[drobnica metalowa], Stajnie metalowe, Stal (Rolety ze-), Statuetki
z metali nieszlachetnych, Stele nagrobne metalowe, Stemple [podpory] metalowe, Stojaki do beczek metalowe, Stopnie schodów metalowe, Sufity, metalowe, Sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna [metalowa], Szalunki do betonu metalowe, Szczęki imadeł metalowe,
Szkieletowe rusztowania metalowe, Szkielety konstrukcyjne cieplarni
z metalu [konstrukcje], Szkielety metalowe [budownictwo], Szklarnie
przenośne metalowe, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia-) metalowe [budownictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby metalowe, Tablice rejestracyjne metalowe, Tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, Tabliczki identyfikacyjne metalowe, Tace metalowe,
Taśma stalowa, Taśmy do związywania metalowe, Trampoliny metalowe, Tubingi (Obudowy-) metalowe, Uliczne kanały ściekowe metalowe, Urządzenie odstraszające ptaki (Poruszane wiatrem-), metalowe,
Uszczelki metalowe, Wangi [części schodów] metalowe, Wanienki dla
ptaków metalowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy
[kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wsporniki metalowe
dla budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, Zamki do pojazdów
metalowe, Zamki inne niż elektryczne metalowe, Zamki obrotowe
do okien metalowe, Zamki sprężynowe, Zamknięcia do pojemników
metalowe, Zamknięcia do pudełek, metalowe, Zamknięcia drzwiowe,
eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], Zasuwy do zamków, Zatrzaski
metalowe, Zatyczki [korki] metalowe, Zatyczki metalowe, Zawiasy
drzwiowe metalowe, Zawleczki z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe metalowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (Materiały-)
do betonu, metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza
metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawigacyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotnice kolejowe, Żelazo (napinacze taśm-)
[zaciski naprężające], Żyłki do wiązania metalowe, Akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, Alternatory [generatory prądu przemiennego], Aparaty
do oczyszczania acetylenu, Aparaty do skrawania, Automaty do sprzedaży, Awaryjne agregaty prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części maszyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice do silników,
Chwytaki, Chwytaki bel, Cylindry do maszyn, Części hamulcowe, inne
niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dławnice
[części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dłuta do maszyn, Dmuchawy jako maszyny, Dmuchawy
stosowane jako części maszyn, Dmuchawy do sprężania, zasysania
i transportu: gazu, ziarna, Dojarki mechaniczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, Drukarki 3D, Dynama
do rowerów, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, Dziurkarki
[maszyny], Dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigi
do pojazdów, Dźwigniki zębatkowe, Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów,
Elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy parowe, Elektryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne
urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania okien, Elektryczne
urządzenia do spawania, Elektryczne urządzenia do zamykania okien,
Elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne zamknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do two-
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rzyw sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, Eżektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], Filtry do oczyszczania
chłodzącego powietrza, do silników, Formy jako części maszyn, Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne [części maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące częścią
gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, Gąsienice
gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, Generatory prądu, Giętarki, Gładziarki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice
wiertarskie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do nakrętek], Hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, Hydrauliczne
urządzenia do otwierania okien, Hydrauliczne urządzenia do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia drzwi, Hydrauliczne silniki, Imaki
do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, Instalacje do centralnego
odkurzania, Instalacje do mycia pojazdów, Instalacje do centralnego
odkurzania, Instalacje do mycia pojazdów, Instalacje kondensacyjne,
Instalacje odsysające pył do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kable
sterownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszynowych, Klocki hamulcowe,
inne niż do pojazdów, Kolektory wydechowe do silników, Koła garncarskie, Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Koła zębate, Kołowroty, Kombajny zbożowe, Kondensatory pary stosowane jako części maszyn, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silników
spalinowych wewnętrznego spalania, Kondensatory powietrzne, Koparki jednoczerpakowe mechaniczne, Korbowody do maszyn, motorów i silników, Kopaczki, Koparki, Kosiarki, Kosze samowyładowcze
mechaniczne, Kowarki, Krajalnice jako maszyny, Krajarki [maszyny],
Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory, Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne [maszyny], Lemiesze do pługów, Lutlampy [palniki do lutowania], Ładowacze, Ładowarki, Łańcuchy
do podnośników [części maszyn], Łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska [części maszyn], Łuskarki ziarna, Łyżki, Malaksery, Manipulatory
przemysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, Maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego, Maszynowe koła
zamachowe, Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów
kolejowych, Maszyny do cienkiego obierania i cięcia, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny do filtrowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny
do mieszania, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Maszyny do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny do gwintowania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, Maszyny do obróbki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny
do obróbki tytoniu, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do pielenia, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do przetwarzania tworzyw
sztucznych, Maszyny do robót ziemnych, Maszyny rolnicze, Maszyny
do smołowania, Maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, Maszyny
do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny do usuwania odpadków, Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, elektryczne, Maszyny rozpylające, Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Mechanizmy napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, Membrany do pomp, Miechy [części maszyn], Mieszalniki, Maszynki do mięsa, Młynki domowe, Młocarnie, Młoty: dźwigowe, Młoty
elektryczne, Młoty mechaniczne, Młoty pneumatyczne, Młyny jako
maszyny, Napełniarki, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia rolnicze,
Narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny oraz osprzęt do tych
narzędzi, Nitownice, Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obieraczki, Obrabiarki, Obudowy [części maszyn], Odkurzacze, Okrawarki, Osie
do maszyn, Opalarki, Osłony do maszyn, Ostrza [części maszyn], Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palniki gazowe do lutowania, Paski klinowe do silników, Pasy do maszyn, Pierścienie smarujące [części maszyn], Piły, Pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe], Pistolety
dozujące klej, elektryczne, Pistolety natryskowe do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, Płuczkarki,
Pługi, Pługi hydrauliczne, Pneumatyczne przenośniki, Pneumatyczne
podajniki, Pneumatyczne podnośniki, Podgrzewacze wody, Podajniki
[części maszyn], Podnośniki [urządzenia], Polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, Pompy jako maszyny, Postrzygarki [maszyny], Przesiewacze, Pralki, Prasownice, Prądnice prądu stałego, Prasy [maszyny
do celów przemysłowych], Prostownice, Prowadnice do maszyn, Przecinarki [obrabiarki], Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie do maszyn, Przenośniki, Przesiewacze, Przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Regulatory [części ma-
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szyn], Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty jako maszyny, Rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, Rozruszniki silników, Separatory, Separatory para-olej, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów
lądowych, Sieczkarnie, Siewniki, Silniki, inne niż do pojazdów lądowych, Sita, Snopowiązałki, Sortownice, Spawarki elektryczne, Spawarki gazowe, Sprężarki, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła, inne niż
do pojazdów lądowych, Spycharki, Sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, Sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, Stoły
do maszyn, Strugarki wzdłużne, Suszarki wirowe [bez podgrzewania],
Szczotki [części maszyn], Szlifierki, Suszarki jako wirówki, Szatkownice,
Śrubokręty elektryczne, Świdry wiertnicze [części maszyn], Świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Świece żarowe do silników Diesla, Taśmy przylepne do kół pasowych, Tłoki [części maszyn lub silników], Tłumiki do silników, Tokarki, Transportery,
Trzeparki elektryczne, Turbiny hydrauliczne, Turbiny wiatrowe, Turbosprężarki, Turbosprężarki, Ubijaki jako maszyny, Ubijaczki elektryczne
do użytku domowego, Ugniatarki, Urządzenia do napowietrzania
wody, Urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, Urządzenia do kuchni elektryczne, Urządzenia do rozdrabniania i zagęszczania odpadów, Urządzenia do ssania powietrza. Urządzenia i sprzęt
elektryczny do: pastowania, froterowania, polerowania, Urządzenia
do wulkanizacji, Walcarki, Walce drogowe, Wały napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, Wciągniki, Wialnie, Wiązarki do siana, Widły,
Wiertarki, Wirówki jako maszyny, Wirówki do mleka/śmietany, Wentylatory do silników, Wiertarki, Wirówki stosowane jako młynki lub suszarki, Wyciągi [dźwigi], Wymienniki ciepła stosowane jako części maszyn, Wytłaczarki, Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze
do gaźników, Zawory [części maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części
maszyn], Zgrabiarki, Zgrzeblarki, Zmotoryzowane kultywatory, Zmywarki do naczyń, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie masztowe, Żurawie samojezdne, Adaptory elektryczne, Aerometry, Aktynometry,
Akumulatory, elektryczne, Alarmy, Alidady [części składowe przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomierze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząsteczek, Anemometry, Anteny, Antykatody, Aparatura do destylacji do celów naukowych, Aparatura
do kontrolowania temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji,
Aparatura i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji przezroczy, Aparaty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych,
Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobrania, Artykuły
optyczne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów,
Awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, Barometry, Baterie anodowe, Baterie do oświetlania, Baterie do papierosów elektronicznych,
Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biurowe urządzenia do dziurkowania kart, Boje
sygnalizacyjne, Brzęczyki, Buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Cewki [induktory], Cewki elektromagnetyczne, Cewki elektryczne, Chipy [układy scalone], Chipy z kodem DNA,
Chromatografy do celów laboratoryjnych, Chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], Ciemnie fotograficzne, Ciężarki
do sond, Cukromierze, Cyklotrony, Cyrkle do mierzenia, Czarne skrzynki [rejestratory danych], Częstotliwościomierze, Czujniki parkowania
do pojazdów, Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów kreskowych, Dalekopisy, Dalmierze [odległościomierze], Densymetry, Diody elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi
[QLED], Diody świecące [LED], Dozowniki, Drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], Drukarki komputerowe, Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany izolowany, Druty [przewody] telefoniczne, Druty [przewody] telegraficzne, Druty magnetyczne, Dyktafony,
Dynamometry [siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski
magnetyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Dysze wylotowe do węży pożarniczych, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Dzwonki alarmowe
elektryczne, Dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
Dzwonki sygnalizacyjne, Dźwigniowe wagi przesuwnikowe, Dżojstiki
do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, Ekierki pomiarowe,
Ekrany [fotografia], Elektrolizery, Elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, Elektroniczne etykietki na towarach,
Elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, Elektroniczne partytury, do pobrania, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektroniczne tłumacze
kieszonkowe, Elektryczne dzwonki do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektryczne instalacje przeciw włamaniowe, Elektryczne
ściemniacze światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elek-
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tryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania na telefony
komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, Etui na okulary, Etui
na smartfony, Falomierze, Filtry do masek do oddychania Filtry
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych do fotografii,
Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne, Folie ochronne
dostosowane do smartfonów, Folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fotokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Gęstościomierze,
Głośniki, Gniazdka elektryczne, Grodzie akumulatorów elektrycznych,
Grzechotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzętami hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoływania psów,
Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Hologramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompasów geodezyjnych, Instalacje
elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami
dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do silników, Kable
światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kieszonkowe, Kalorymetry,
Kamery cofania do pojazdów, Kamery termowizyjne, Kamery wideo,
Kamizelki kuloodporne, Kamizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe
przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, Karkasy dla
cewek elektrycznych, Kartridże z grami wideo, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Karty pamięci do urządzeń do gier wideo, Kasety wideo, Kaski do jazdy konnej, Kaski ochronne do uprawiania sportu, Kasy rejestrujące, Katody, Kątomierze [przyrządy pomiarowe],
Kątowniki do mierzenia, Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Klawiatury komputerowe, Klepsydry [czasomierze], Klucze
kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne, Koce gaśnicze, Koce ratunkowe, Kodery
magnetyczne, Kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne,
Kodowane karty magnetyczne, Kodowane karty-klucze, Kolektory
elektryczne, Komórki fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiarowe], Komputery, Komputery cienki klient, Komputery
do noszenia na ciele lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA],
Komputery przenośne [podręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne
[urządzenia audio], Krokomierze [pedometry], Kuwety fotograficzne,
Kwasomierze [areometry], Kwasomierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze], Lampy błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe
do aparatów fotograficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy
elektronowe, Lampy optyczne, Lasery, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Liczniki, Liczydła, Liny sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy [optyka], Lustra [optyka], Ładowarki
do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łańcuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], Łączniki elektryczne,
Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierzania, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Magnetyczne nośniki danych, Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowania, Maski do oddychania, inne
niż do sztucznego oddychania, Maski ochronne, Maszyny faksymilowe, Maszyny i urządzenia do sondowania, Maszyny sumujące, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], Meble laboratoryjne,
Megafony, Membrany [akustyka], Membrany do aparatury naukowej,
Metronomy, Miarki [przyrządy miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, Mierniki
sygnału satelitarnego, Mikrofony, Mikrometry, Mikroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające
wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, Morskie sondy [radarowe
lub ultradźwiękowe], Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], Naboje
na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, Nadajniki [telekomunikacja], Nadajniki sygnałów elektronicznych, Naklejki termoczułe,
nie do użytku medycznego, Nakolanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do rejestracji dźwięku,
Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Numeryczne wyświetlacze
elektroniczne, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiektywy do selfie,
Obiektywy powiększające, Obudowy głośników, Ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, Ochraniacze zębów, Ochraniacze zębów
do uprawiania sportu, Ochronniki przepięciowe, Odbiorniki audiowi-
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zualne, Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne,
Odblaskowe kamizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset,
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa do ochrony
przed ogniem, Odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodporna, Odzież przeznaczona do użycia
w laboratoriach, Ognioodporna odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektryczność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki
logarytmiczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary inteligentne,
Okulary ochronne do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne, Omomierze, Oporniki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane,
Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], Oscylografy, Osłony azbestowe dla
strażaków, Osłony do gniazdek elektrycznych, Osłony głowy, Osłony
obiektywów, Osłony ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblaskowe, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządzenia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizatory
[ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski do telefonów komórkowych, Pasy
balastowe do nurkowania, Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania ciała
podczas podnoszenia ciężarów, Pedały wah wah [kaczki], Peryskopy,
Piece do użytku laboratoryjnego, Pierścienie kalibrujące, Piony ciężarkowe, Pipety laboratoryjne, Pirometry, Plandeki ochronne, Planimetry,
Plotery, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulatorów elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe [audio-wideo],
Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki pod nadgarstki
do użytku z komputerem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniki na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów,
Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe naczynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki do identyfikacji
przewodów elektrycznych, Poziomnice alkoholowe, Półprzewodniki,
Prędkościomierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Próżniomierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełączniki
czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Przemienniki, inwertory [elektryczność], Przenośne odtwarzacze multimedialne, Przepływomierze, Przetworniki elektryczne, Przewodniki elektryczne, Przewody akustyczne, Przewody elektryczne, Przezrocza [fotografia],
Przyciski do dzwonków, Przykładnice pomiarowe, Przyłbice do spawania, Przyrządy do kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry,
Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy do pomiaru
rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, Przyrządy do pomiaru
wysokości, Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie,
Przyrządy do wskazywania temperatury, Przyrządy do wyznaczania
azymutu, Przyrządy i urządzenia do badania materiałów, Przyrządy
matematyczne, Przyrządy meteorologiczne, Przyrządy nawigacyjne,
Przyrządy obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, Przyrządy zawierające okular, Przysłony [fotografia], Przyspieszeniomierze, Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki
przyłączeniowe [elektryczność], Radia [odbiorniki radiowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki cyfrowe do zdjęć, Ramki
do przezroczy, Rastry do fotograwiury, Ratownicze latarki laserowe,
Reduktory [elektryczność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do pojazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, Reostaty, Respiratory
do filtrowania powietrza, Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony
przed wypadkami, Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla nurków, Rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów
przemysłowych, Rękawice do ochrony przed wypadkami, Rękawy
do wskazywania kierunku wiatru, Roboty do nadzoru bezpieczeństwa,
Roboty do teleprezencji, Roboty edukacyjne, Roboty humanoidalne
wyposażone w sztuczną inteligencję, Roboty laboratoryjne, Różdżki
dla różdżkarzy, Rurki kapilarne, Rurki Pitota, Rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, Rury głosowe, Satelity do celów naukowych, Schody
i drabinki pożarowe, Sferometry, Siarkometry, Siatki bezpieczeństwa,
Siatki zabezpieczające przed wypadkami, Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Skrzynki akumulatorowe,
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Skrzynki rozgałęźne [elektryczność], Słuchawki [zakładane na głowę],
Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony,
Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne [optyka], Soczewki
optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy do celów naukowo-badawczych,
Spektrografy, Spektroskopy, Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające
dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm magnetycznych dla komputerów,
Stateczniki [oświetlenie], Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Stereoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przystosowane
do laptopów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy,
Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], Suszarki
fotograficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sygnalizacja świetlna
lub mechaniczna, Sygnały mgłowe, niewybuchowi, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, Symulatory do sterowania i kontroli pojazdów,
Syreny, Szafy grające, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Szklane obudowy do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optyczne, Sznurki
do okularów, Szpule [fotografia], Śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Światłowody,
Tablety, Tablice połączeń, Tablice rozdzielcze [elektryczność], Tablice
sterownicze [elektryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Tace laboratoryjne, Tachometry, Taksometry, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], Taśmy do rejestracji
dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefoniczne urządzenia nadawcze,
Telefony, Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Telegrafy
[urządzenia], Telepromptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Termohigrometry, Termometry nie do celów medycznych, Termostaty do pojazdów, Tłumice, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia
szyfrujące], Torby do noszenia komputerów, Totalizatory, Transformatory elektryczne, Transformatory podwyższające napięcie, Transpondery, Tranzystory [elektronika], Tratwy ratunkowe, Triody, Tuby do głośników, Tuleje łączące do kabli elektrycznych, Tworniki [elektryczność],
Tygle [laboratoryjne], Układy scalone, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów
medycznych, Urządzenia do analizy gazu, Urządzenia do analizy żywności, Urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, Urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, Urządzenia do detekcji
podczerwieni, Urządzenia do fakturowania, Urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do kontroli frankowania,
Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania
dźwięku, Urządzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urządzenia
do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, Urządzenia
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Urządzenia do pomiaru prędkości
[fotografia], Urządzenia do powiększania [fotografia], Urządzenia
do projekcji wirtualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządzenia
do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania czasu, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania odległości,
Urządzenia do stereoskopii, Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia do sygnalizacji morskiej, Urządzenia do światłokopii, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł
gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dyfrakcyjne
[mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania
sygnałami, Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania
zwrotnicami kolejowymi, Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, Urządzenia heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwarzania
promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Urządzenia
i przyrządy do fizyki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia
i przyrządy do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne,
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ratownictwa,
Urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, Urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, Urządzenia monitorujące, inne niż
do celów medycznych, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność],
Urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, Urządzenia syste-
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mu GPS, Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych,
Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, Urządzenia wysokiej
częstotliwości, Urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem
rentgenowskim, nie do celów medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizujące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-talkie, Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościomierze,
Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], Wizjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki
ciśnienia w zaworach, Wskaźniki elektroniczne emitujące światło,
Wskaźniki ilości, Wskaźniki nachylenia [spadku], Wskaźniki poziomu
wody, Wskaźniki prędkości, Wskaźniki strat elektrycznych, Wtyczki
elektryczne, Wykrywacze [detektory], Wykrywacze dymu, Wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, Wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, Wyłączniki samoczynne, Wysokościomierze, Wyzwalacze migawki
[fotografia], Wzbudniki elektryczne, Wzmacniacze, Wzmacniacze lampowe, Wzorniki [przyrządy Zawory elektromagnetyczne [przełączniki
elektromagnetyczne], Zegarki inteligentne, Zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], Zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, Zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, Zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, Zestawy
na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Zestawy soczewek [wzierniki,
okulary], Złącza do przewodów elektrycznych, Złączki do przewodów
[elektryczność], Zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów,
Znaczniki [stolarstwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub
mechaniczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, Znaki,
świecące, Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Ambulanse [karetki
pogotowia], Amfibie [pojazdy], Amortyzatory zawieszenia w pojazdach, Bagażniki do pojazdów, Bagażniki na narty do samochodów,
Błotniki, Ciągniki, Ciężarki do wyważania kół pojazdów, Ciężarówki,
Czopy osi pojazdów, Deskorolki elektryczne, Dętki do opon pneumatycznych, Dętki do rowerów, Drążki skrętne do pojazdów, Drony cywilne, Drony dostawcze, Drony wyposażone w kamerę, Drzwi do pojazdów, Dzwonki do rowerów, Dżojstiki do pojazdów, Foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], Furgony [pojazdy], Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], Hamulce do pojazdów, Hamulce do rowerów, Hulajnogi (pojazdy), Kierownice pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, Klaksony do pojazdów, Klatki
transportowe, Klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, Kolce do opon, Koła do pojazdów lądowych, Koła
do rowerów, Koła zębate do rowerów, Kołpaki, Korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, Korki do zbiorników paliwa
w pojazdach, Kosze przystosowane do rowerów, Kółka samonastawne
do wózków [pojazdy], Lusterka boczne do pojazdów, Lusterka wsteczne, Łańcuchy do motocykli, Łańcuchy do samochodów, Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Łańcuchy przeciwpoślizgowe, Łańcuchy rowerowe, Łaty do opon, Łoża silnika do pojazdów lądowych,
Maski do pojazdów, Maski silników do pojazdów, Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Motocykle, Motorowery, Nadwozia pojazdów, Nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, Napinacze
do szprych do kół, Nóżki do rowerów, Nóżki motocyklowe, Obręcze
do piast kół, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Okładziny hamulcowe do pojazdów, Opony do pojazdów, Osie pojazdów, Osłony przeciwsłoneczne do samochodów, Pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, Pedały do rowerów, Piankowe wkładki do opon, Piasty kół
pojazdów, Płytki cierne hamulca do samochodów, Podnośniki ścianki
tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], Poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], Podwozia pojazdów, Pojazdy [skutery] śnieżne, Pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy elektryczne, Pojazdy
zdalnie sterowane, inne niż zabawki, Pojazdy-chłodnie, Pokrowce
na kierownice pojazdów, Pokrowce na siedzenia pojazdów, Polewaczki [pojazdy], Pompki do rowerów, Przekładnie do pojazdów lądowych,
Przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, Przenośniki naziemne [transportery], Przyczepy [pojazdy], Przyczepy turystyczne mieszkalne, Ramy do motocykli, Ramy do rowerów, Resory
[sprężyny] zawieszenia pojazdów, Resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, Rowery, Sakwy przystosowane do motocykli, Sakwy rowerowe, Samochody, Sanie ratownicze, Siatki bagażowe do pojazdów,
Siedzenia do pojazdów, Silniki do pojazdów lądowych, Siodełka
do motocykli, Siodełka rowerowe, Skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych, inne niż
do silników, Skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, Spojlery
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do pojazdów, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Stopnie nadwozia
do pojazdów, Sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Szprychy kół pojazdów, Szyby do pojazdów, Śmieciarki, Tapicerka do pojazdów, Tarcze hamulcowe do pojazdów, Turbiny do pojazdów lądowych, Uchwyty na kubek do stosowania
w pojazdach, Urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, Urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, Urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, Wały napędowe do pojazdów lądowych, Wentyle
do opon pojazdów, Wolne koła do pojazdów lądowych, Wozy, Wózki
golfowe [pojazdy], Wózki jezdniowe widłowe, Wózki na zakupy, Wycieraczki do przednich szyb, Wycieraczki przednich świateł, Zagłówki
do siedzeń pojazdów, Zapalniczki samochodowe, Zapinki kołkowe
do masek samochodowych, Zderzaki do pojazdów, Zestawy narzędzi
do naprawy dętek, Zębate przekładnie do pojazdów lądowych, Złącza
do przyczep do pojazdów, Altany [konstrukcje niemetalowe], Arkusze
i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, Balustrady niemetalowe, Baraki, Betonowe elementy budowlane, Bramki wejściowe kołowrotowe, niemetalowe, Budki dźwiękoszczelne, przenośne, niemetalowe, Budowlane (Konstrukcje-) niemetalowe, Budynki niemetalowe
przenośne, Chlewy, nie z metalu, Cukrowa trzcina (brykiety z wytłoków z-) [materiał budowlany], Deski [drewno budowlane], Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], Drewno budowlane, Drzwi niemetalowe, Drzwi pancerne niemetalowe, Dźwigary niemetalowe,
Elementy budowlane (Niemetalowe-) w postaci płyt, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Filc dla budownictwa, Formy
odlewnicze niemetalowe, Ganki niemetalowe, do budownictwa, Geotekstylia, Gumowe łożyska do izolacji sejsmicznej budynków, Kanały
[dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
Kominowe trzony niemetalowe, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Krokwie dachowe, Krokwie dachowe, Listwy
niemetalowe, Lupek, Maszty flagowe, niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe, Nadproża niemetalowe, Niemetalowe materiały
na pokrycia dachowe, Niemetalowe płytki ścienne, Niemetalowe słupy, Obudowy kominków, niemetalowe, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, Okiennice niemetalowe, Okładziny drewniane,
Osłony pancerne, niemetalowe, Palisady niemetalowe, Panele akustyczne niemetalowe, Parkiety, Platformy prefabrykowane, niemetalowe, Płyty budowlane niemetalowe, Profile niemetalowe dla budownictwa, Rurociągi zasilające, niemetalowe, Rury drenażowe
niemetalowe, Rury wodociągowe niemetalowe, Rusztowania niemetalowe, Schody niemetalowe, Silosy niemetalowe, Słupy niemetalowe
dla budownictwa, Słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych,
Tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe,
Targowe (Pawilony-), Trzcina do użytku w budownictwie, Uliczne kanały ściekowe niemetalowe, Wolnostojące niemetalowe konstrukcje
chroniące przed słońcem, Wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, Wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, Zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych,
Zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, Znaki
drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, Znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, Znaki nieświecące, niemechaniczne,
niemetalowe, Żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, 37 Asfaltowanie, Budowa fabryk, Budowa falochronów, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych, Budownictwo, Budownictwo podwodne,
Budownictwo portowe, Ciesielstwo, Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie i naprawa
kotłów, Czyszczenie kominów, Czyszczenie odzieży, Czyszczenie
okien, Czyszczenie pojazdów, Dezynfekcja, Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Informacja o naprawach, Instalacja i naprawa
sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
Instalowanie i naprawa pieców, Instalowanie i naprawa telefonów, Instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, Instalowanie i naprawa wind, Instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa
maszyn i urządzeń biurowych, Izolowanie budynków, Konserwacja
i naprawa palników, Konserwacja mebli, Konserwacja i naprawa samolotów, Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Konserwacja pojazdów, Konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, Konsultacje budowlane, Lakierowanie, Ładowanie akumulatorów do pojazdów,
Ładowanie baterii telefonów komórkowych, Malowanie, Malowanie
lub naprawa znaków, Montaż drzwi i okien, Montaż i naprawa instalacji
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alarmowych przeciwpożarowych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Montaż instalacji na placach budowy, Montaż rusztowań, Montaż wyposażenia kuchennego, Murarstwo, Mycie, Mycie pojazdów,
Nadzór budowlany, Naprawa aparatów fotograficznych, Naprawa
i konserwacja projektorów filmowych, Naprawa i konserwacja skarbców, Naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, Naprawa linii wysokiego napięcia, Naprawa pomp, Naprawy podwodne, Naprawa zamków, Nitowanie, Ostrzenie noży, Polerowanie pojazdów, Regeneracja
i napełnianie tonerów i tuszów, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, Renowacja powłok cynowych, Roboty wydobywcze
[górnictwo], Rozbiórka budynków, Smarowanie pojazdów, Sterylizacja
narzędzi medycznych, Strojenie instrumentów muzycznych, Szlifowanie papierem ściernym, Szlifowanie przy użyciu pumeksu, Sztuczne
naśnieżanie, Tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze,
ogrodnictwie i leśnictwie, Układanie kabli, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi dekarskie, Usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi doładowywania
pojazdów elektrycznych, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi eksploatacji kamieniołomów, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne,
Usługi napraw awarii pojazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], Usługi stoczniowe, Usługi szczelinowania hydraulicznego, Usługi w zakresie napełniania kartridżów na tusz, Uszczelnianie
budynków, Wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych,
Wiercenie studni, Wulkanizacja opon [naprawa], Wynajem buldożerów, Wynajem koparek, Wynajem pomp do drenażu, Wynajem sprzętu
budowlanego, Wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, Wynajem żurawi, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia, Wyważanie opon, Zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, Zabezpieczanie przed korozją, 42
Administrowanie stronami komputerowymi stosowane jako sieciowymi, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania naukowe, Badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów, Badania technologiczne,
Badania w dziedzinie budownictwa, Badania w dziedzinie fizyki, Badania w dziedzinie mechaniki, Badania w dziedzinie spawania, Badania
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja
dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, Doradztwo budowlane, Doradztwo w sprawach
sprzętu komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Ekspertyzy inżynieryjne, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Kalibrowanie [pomiary], Konserwacja oprogramowania
komputerowego, Kontrola jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych
i danych, inna niż konwersja fizyczna, Miernictwo [pomiary], Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie
platform komputerowych, Opracowywanie projektów technicznych
z zakresu: elektrycznego, elektronicznego, informatycznego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Pisanie techniczne, Platforma jako
usługa [PaaS], Planowanie urbanistyczne, Powielanie programów
komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów, Projektowanie budowlane, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie graficzne
materiałów promocyjnych, Projektowanie mody, Projektowanie opakowań, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Testowanie
materiałów, Testowanie pojazdów bankowozów, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla
osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie
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technologii telekomunikacyjnej, Usługi graficzne, Usługi inżynieryjne,
Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie komputerów, Wzornictwo przemysłowe, 45 Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, Eskorta towarów lub przedmiotów wartościowych,
Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
Licencjonowanie własności intelektualnej, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Udzielanie licencji [usługi
prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi agencje ochrony
nocnej, Usługi doradcze w sprawach bezpieczeństwa, Usługi ochrony
osobistej, Usługi otwierania zaników, sejfów, skarbców.

(111) 347885
(220) 2021 05 31
(210) 529650
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) PARYLAK MAŁGORZATA, Brzeg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GST
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież codzienna,
Odzież rekreacyjna, Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, Odzież
do spania, Odzież dżinsowa, Odzież wierzchnia, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla kobiet,
Bielizna dla mężczyzn, Bokserki, Bokserki damskie [bielizna], Slipy męskie, figi damskie, Majtki, Bielizna nocna, Bikini, Biustonosze,
Staniki sportowe, Swetry, Golfy [odzież], Polary, Półgolfy, Narzutki
na ramiona, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Bluzy
polarowe, Kurtki, Płaszcze, Chusty [odzież], Szale, Rękawiczki, Bluzki,
T-shirty z krótkim rękawem, Body [odzież], Kamizelki, Kombinezony,
Kostiumy kąpielowe, Kąpielówki, Koszule, Piżamy, Szlafroki, Legginsy, Spodnie, Skarpetki, Sukienki damskie, Obuwie, Nakrycia głowy,
Krótkie spodnie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: odzież męska, damska i dziecięca, odzież
codzienna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, bezrękawniki, bielizna, bielizna dla
kobiet, bielizna dla mężczyzn, bokserki, bokserki damskie [bielizna],
slipy męskie, figi damskie, majtki, bielizna nocna, bikini, biustonosze,
staniki sportowe, swetry, golfy [odzież], polary, półgolfy, narzutki
na ramiona, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy
polarowe, kurtki, płaszcze, chusty [odzież], szale, rękawiczki, bluzki,
T-shirty z krótkim rękawem, body [odzież], kamizelki, kombinezony,
kostiumy kąpielowe, kąpielówki, koszule, piżamy, szlafroki, legginsy,
spodnie, skarpetki, sukienki damskie, obuwie, nakrycia głowy, krótkie spodnie.
(111) 347886
(220) 2021 06 01
(210) 529660
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) FREEDOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FREEDOM DEVELOPMENT
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Administrowanie
nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Organizowanie
finansowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszu, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi doradcze
dotyczące nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Ocena nieruchomości
[wycena], Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości),
Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwe-
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stowaniem w nieruchomości, Doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, Opieka nad inwestycjami, Organizowanie inwestycji, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja w zakresie budynków, Konserwacja i naprawa budynków, Budowa i naprawa
magazynów, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Malowanie budynków, Nadzór nad remontami budynków, Konstrukcja
i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa instalacji w budynkach,
Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Specjalistyczne odnawianie budynków, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi
doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi w zakresie prac
wysokościowych, Usługi w zakresie remontów budynków.

(111) 347887
(220) 2021 06 01
(210) 529661
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) FREEDOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Freedom Development
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 07.01.08, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, Agencje nieruchomości, Doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszu, Pomoc w zakupie
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Oszacowania majątku nieruchomego
(nieruchomości), Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Opieka nad inwestycjami,
Organizowanie inwestycji, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja w zakresie budynków, Konserwacja i naprawa
budynków, Budowa i naprawa magazynów, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Malowanie budynków, Nadzór nad
remontami budynków, Konstrukcja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, Konserwacja i naprawa
wyposażenia budynków, Specjalistyczne odnawianie budynków,
Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi w zakresie prac wysokościowych,
Usługi w zakresie remontów budynków.
(111) 347888
(220) 2021 06 01
(151) 2021 10 29
(441) 2021 07 12
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) Lacrimal

(210) 529693
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(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.

(111) 347889
(220) 2021 06 01
(210) 529709
(151) 2021 10 30
(441) 2021 07 12
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) ALLERTEC
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 347890
(220) 2021 06 01
(210) 529715
(151) 2021 10 31
(441) 2021 07 12
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) SCORBOLAMID
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 347891
(220) 2021 06 01
(210) 529717
(151) 2021 10 31
(441) 2021 07 12
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) DONEPINE
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 347892
(220) 2021 06 02
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) SZUMIŁO AGNIESZKA JUSTYNA, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZUMILO ART FORUM GROUP
(540)

(210) 529763
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(540) (znak słowny)
(540) SKANTREE
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Usługi agencji marketingowych,
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Analiza
w zakresie marketingu, Badania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, 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 zakresie marketingu, Kampanie marketingowe, Marketing internetowy, Marketing towarów i usług na rzecz
innych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Planowanie strategii marketingowych,
Pomoc w zakresie marketingu, Promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, Prowadzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, Usługi doradcze dotyczące reklamy,
promocji i marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej.
(111) 347895
(220) 2021 06 06
(210) 529875
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 05
(732) CYRAN KRZYSZTOF KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Tyczyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Whiteberg
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 45 Usługi prawne.
(111) 347896
(220) 2021 06 06
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 05
(732) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WIPASZ Zielone Fermy
(540)

(210) 529877

(591) biały, zielony, ciemnoszary
(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi hodowli drobiu.

(531) 26.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.08, 27.01.06, 16.01.16
(510), (511) 41 Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Organizacja
i przeprowadzanie koncertów muzycznych.
(111) 347893
(220) 2021 06 04
(210) 529842
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) PIROLAM
(510), (511) 3 Kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do pielęgnacji włosów, szampony, szampony do ciała, szampony do włosów,
szampony nielecznicze, szampony do użytku osobistego i szampony
przeciwłupieżowe nie do celów medycznych, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do paznokci, utwardzacze do paznokci, odżywki do paznokci, 5 szampony lecznicze.
(111) 347894
(220) 2021 06 05
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 05
(732) SKANTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piskórka (PL)

(210) 529874

(111) 347897
(220) 2021 05 14
(210) 528894
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 14
(732) KLAUZ SEBASTIAN, SĘK-KLAUZ JOANNA GOLDMAN SPÓŁKA
CYWILNA, Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI Caravaning
(540)

(591) szary, czarny, niebieski
(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 16 Papier, karton i wyroby z tych materiałów, czasopisma,
prasa, druki, prospekty, broszury, plakaty, fotografie, wydawnictwa
informacyjne i naukowe, książki, 35 Usługi reklamy, promocji i marketingu świadczone na rzecz osób trzecich, edycja tekstów reklamowych, publikacja ogłoszeń i tekstów reklamowo-promocyjnych,
uaktualnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń informacyjnych,
usługi związane z organizowaniem targów, pokazów i wystaw handlowych i reklamowych, 41 Usługi wydawnicze, nauczania i informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publikowanie
tekstów innych niż reklamowo-promocyjnych, publikowanie książek,
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usługi w zakresie organizowania wypoczynku i rekreacji, usługi organizowania i obsługi imprez.

(111) 347898
(220) 2021 06 07
(210) 529896
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 05
(732) ENAMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEAPERFORMER
(540)

(591) błękitny, granatowy
(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie, Oprogramowanie adaptacyjne, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie diagnostyczne
i do rozwiązywania problemów, Oprogramowanie dla serwerów
internetowych, Oprogramowanie do analizy danych biznesowych,
Stacje robocze [sprzęt komputerowy].
(111) 347899
(220) 2021 06 07
(210) 529898
(151) 2021 11 18
(441) 2021 07 19
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIRAFFINO GRAPEVINE NATURE WINE OF South Africa
(540)

(591) szary, jasnoszary, czarny, biały
(531) 01.17.05, 03.02.09, 18.03.05, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.18, 26.11.11
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino.
(111) 347900
(220) 2021 06 07
(210) 529912
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 05
(732) CENTRALBUD HURTOWNIA INSTALACYJNA-GRUPA SBS
ANDRZEJ MIELCAREK SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) centralbud hurtowania instalacyjna
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z agregatami
klimatyzacyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z agregatami klimatyzacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z aparaturą i instalacjami chłodniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z aparaturą i instalacjami chłodniczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z armaturą bezpieczeństwa do urządzeń oraz
rur wodnych i gazowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z armaturą bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z armaturą do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z armaturą do regulacji
urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z armaturą regulacyjną i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z armaturą regulacyjną i bezpieczeństwa
do przewodów gazowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z armaturą regulacyjną i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z armaturą regulacyjną i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z armaturą regulacyjną i zabezpieczającą do urządzeń
wodnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z armaturą regulacyjną i zabezpieczającą do urządzeń wodnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bateriami mieszającymi do rur wodociągowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bateriami mieszającymi
do rur wodociągowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bidetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bidetami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z bojlerami gazowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bojlerami gazowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ciśnieniowymi zbiorniki wody, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ciśnieniowymi zbiorniki wody, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z filtrami do klimatyzacji, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z filtrami do klimatyzacji, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z filtrami do wody pitnej, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z filtrami do wody pitnej, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami do centralnego ogrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami do centralnego ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z hydrantami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z hydrantami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami do uzdatniania wody,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami do uzdatniania
wody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami do zaopatrywania w wodę, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami do zaopatrywania w wodę, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami grzewczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z instalacjami grzewczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami i urządzeniami wentylacyjnymi [klimatyzacyjne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami i urządzeniami wentylacyjnymi [klimatyzacyjne], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami klimatyzacyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami klimatyzacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kabinami prysznicowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kabinami prysznicowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kaloryferami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kaloryferami elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kanałami dymowymi do kotłów grzewczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kanałami dymowymi
do kotłów grzewczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kominkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kominkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kotłami grzewczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kotłami grzewczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kranami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kranami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z łazienkowymi
instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z łazienkowymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z muszlami klozetowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z muszlami klozetowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z muszlami klozetowymi [WC],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z muszlami klozetowymi [WC],
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z naczyniami zbiorczymi
do instalacji centralnego ogrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z naczyniami zbiorczymi do instalacji centralnego ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z natryskami, prysznicami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z natryskami, prysznicami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z palnikami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z palnikami, Usługi sprzedaży deta-
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licznej w związku z palnikami gazowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z palnikami gazowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z palnikami olejowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z palnikami olejowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z piecami [urządzenia grzewcze], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piecami [urządzenia grzewcze], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z piecami na gorące powietrze, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piecami na gorące powietrze, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pisuarami [armatura sanitarna],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pisuarami [armatura sanitarna], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podgrzewaczami powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podgrzewaczami
powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pompami ciepła, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pompami ciepła, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z rurami kotłowymi centralnego
ogrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rurami kotłowymi centralnego ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z rurami wodociągowymi do instalacji sanitarnych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z rurami wodociągowymi do instalacji sanitarnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze spłuczkami ustępowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze spłuczkami ustępowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sterylizatorami
do wody, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sterylizatorami
do wody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sterylizatorami
powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sterylizatorami
powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z termicznymi kolektorami słonecznymi [ogrzewanie], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z termicznymi kolektorami słonecznymi [ogrzewanie],
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z umywalkami [części instalacji sanitarnych], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z umywalkami [części instalacji sanitarnych], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami chłodzącymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami chłodzącymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do celów sanitarnych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami do celów sanitarnych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do chłodzenia powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do dezynfekcji, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami do dezynfekcji, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do filtrowania wody, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami do filtrowania wody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ogrzewania, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami do ogrzewania, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do ogrzewania na paliwa stałe,
płynne lub gazowe, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ogrzewania podłogowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do ogrzewania podłogowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ujęcia wody, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami do ujęcia wody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami elektrycznymi do ogrzewania, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami elektrycznymi
do ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami i maszynami do uzdatniania wody, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami i maszynami do uzdatniania wody, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami klimatyzacyjnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami klimatyzacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wannami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wannami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wannami spa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wannami spa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wentylatorami [części instalacji klimatyzacyjnych], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wentylatorami [części instalacji klimatyzacyjnych], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyciągami wentylacyjnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyciągami wentylacyjnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wymiennikami ciepła, innymi niż części maszyn, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wymiennikami ciepła, innymi niż części maszyn, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zasobnikami ciepła, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zasobnikami ciepła, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zaworami do rur i rurociągów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zaworami do rur i rurociągów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zaworami termostatycznymi [części instalacji
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grzewczych], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zaworami termostatycznymi [części instalacji grzewczych], Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze zlewozmywakami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze zlewozmywakami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze zmiękczaczami wody, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze zmiękczaczami wody.

(111) 347901
(220) 2021 06 08
(210) 529961
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732) KRZYSZCZAK KRZYSZTOF, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUAVITUS
(540)

(591) biały, czarny, niebieski, szary
(531) 26.03.04, 26.01.10, 26.15.07, 27.05.01, 27.05.09, 29.01.14
(510), (511) 1 Minerały od uzdatniania wody do stosowania w basenach i spa, Składniki chemiczne do uzdatniania wody, Środki
do uzdatniania wody, Środki filtrujące [chemiczne] do wody, Naturalne środki filtrujące wodę, Składniki mineralne (naturalne) do uzdatniania wody, 5 Odświeżacze powietrza, Naturalne odświeżacze powietrza na bazie wody.
(111) 347902
(220) 2021 06 09
(210) 529981
(151) 2021 11 19
(441) 2021 07 19
(732) PITALA MICHAŁ, ZGÓRSKI PIOTR ZAKŁAD MASARSKI AMIGOS
SPÓŁKA CYWILNA, Burzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDLINY Z BURZYNA
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 03.04.20, 03.04.25, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne.
(111) 347903
(220) 2021 06 10
(151) 2021 11 15
(441) 2021 07 19
(732) WŁASIŃSKA KATARZYNA, Konarzyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Dr Lucy
(540)

(210) 530050

(531) 27.05.01, 03.01.16, 02.09.01
(510), (511) 35 Organizowanie aukcji, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Usługi doradcze odnoszące się
do akcji promocyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podściółką
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi
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sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, 36 Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 Tresura
zwierząt, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie
seminariów szkoleniowych, 45 Opieka nad zwierzętami domowymi
[pod nieobecność właściciela], Usługi w zakresie opieki.

(111) 347904
(220) 2021 06 10
(210) 530061
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) SMOCZYŃSKI KRZYSZTOF VORO, Osieczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VORO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania,
2 Barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, Powłoki, Rozcieńczalniki
i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, Żywice naturalne
w stanie surowym, Naturalne surowe żywice, Żywice naturalne, 19
Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe
konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Wydobywanie surowców naturalnych, Wynajem narzędzi, instalacji
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja.
(111) 347905
(220) 2021 06 11
(210) 530111
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 12
(732) HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włoszakowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JESTEM eko!
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 19.01.01, 19.07.01, 20.05.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauczanie na temat wody pod kątem ekologii.
(111) 347906
(151) 2021 11 16

(220) 2021 06 11
(441) 2021 07 12

(210) 530146

43

(732) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOHEMA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery, Wino.
(111) 347907
(220) 2021 06 11
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 12
(732) KOZICKI WOJCIECH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON THE WINGS
(540)

(210) 530147

(531) 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 9 Nagrania muzyczne, Muzyczne nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrania dźwiękowe, Nagrania cyfrowe, Muzyczne
nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania,
Nagrania audio i wideo, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Nagrania
wideo z muzyką, Nagrania wideo, Nagrania wideo z filmami, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Pobieralne nagrania dźwiękowe,
Nagrania wideo do pobrania, Płyty [nagrania dźwiękowe], Nagrane
płyty DVD z nagraniami muzycznymi, 25 Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, 41 Koncerty
muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, Usługi koncertów muzycznych, Usługi
rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Występy muzyczne
i piosenkarskie, Występy muzyczne na żywo, Występy grup muzycznych na żywo, Występy na żywo grup rockowych, Występy zespołów muzycznych na żywo, Występy zespołów rockowych na żywo,
Usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Komponowanie muzyki
dla osób trzecich, Publikowanie piosenek, Pisanie piosenek, Usługi
w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi pisania piosenek na potrzeby niereklamowe, Nagrywanie muzyki, Rozrywka z udziałem muzyki, Zapewnianie muzyki na żywo, Udostępnianie muzyki cyfrowej
z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron
MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu,
Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, Udostępnianie
publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Usługi w zakresie komponowania muzyki.
(111) 347908
(220) 2021 06 11
(210) 530148
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) GANCEWSKI MAKSYMILIAN, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HARMOKROMIA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki kolorowe, Preparaty do koloryzacji włosów, Farby do włosów, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kolorowe kosmetyki do oczu, Barwniki kosmetyczne, Basma [barwnik
kosmetyczny], Henna [barwnik kosmetyczny], 10 Urządzenia do rehabilitacji medycznej, Instrumenty medyczne, Elektroniczne urządzenia do celów medycznych, Medyczne przyrządy terapeutyczne,
Medyczne lampy operacyjne, Lampy do badań lekarskich, Lampy
do celów medycznych, Lampy do użytku z przyrządami medycznymi, Lampy emitujące spolaryzowane światło do użytku medycznego,
Lampy do celów medycznych [lecznicze], Lampy do użytku w terapii
kolorami, 16 Papier, Karton, Papierowe artykuły piśmienne, Fotografie [wydrukowane], Albumy fotograficzne, Piórka do rysowania [grafiony], Przyrządy do rysowania, Materiały do rysowania, Notatniki
[notesy], Książki do rysowania, Ołówki do rysowania, Pędzelki do ry-
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sowania, Rysunki, Drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Podręczniki instruktażowe, Papierowe materiały dydaktyczne, Drukowane materiały dydaktyczne, Papierowe materiały dydaktyczne dotyczące naświetlania kolorami, nauki o kolorach, terapii kolorami, 24
Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Płótna do haftu, Tkaniny ścienne, Ręczniki, Bielizna stołowa i pościelowa, Tkaniny, 25 Chusty [odzież], Apaszki, Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie,
41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Informacja o edukacji, Seminaria
edukacyjne, Badania edukacyjne, Usługi edukacyjne i szkoleniowe
odnoszące się do służby zdrowia, Usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, Trenowanie, Usługi rozrywkowe, Nauczanie, Usługi
mentoringu biznesowego, Szkolenia biznesowe, Usługi edukacyjne
w zakresie rozwoju duchowego, Usługi edukacyjne dotyczące naświetlania kolorami, nauki o kolorach, terapii kolorami, 45 Mentorstwo [duchowe], Usługi serwisów społecznościowych online, Usługi
tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji
mobilnych do pobrania, Usługi w zakresie nawiązywania znajomości,
Doradztwo w zakresie relacji osobistych, Świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby
zagrażające życiu, Świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia
dla pacjentów chorujących na raka oraz dla ich rodzin, Doradztwo
duchowe, Doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, Poradnictwo duchowe.

(111) 347909
(220) 2021 06 12
(210) 530163
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 12
(732) PILOYAN LUSINE LD DISTRIBUTION, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUMINA DECO
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Oświetlenie
zewnętrzne, Lampy (urządzenia oświetleniowe), Przenośne lampy
ręczne [oświetleniowe], Latarki, Panele [płyty] oświetleniowe, Lampy
stojące, Lampy wiszące, Sufitowe lampy wiszące, Żyrandole, Lampy ścienne, Lampy oświetleniowe, Lampy bezpieczeństwa, Lampy
LED, Lampy podłogowe, Lampy stołowe, Lampy biurkowe, Lampki
do czytania, Lampki nocne, Lampy do dekoracji świątecznych, Lampki na choinki świąteczne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
i poprzez Internet następujących towarów: oświetlenie i reflektory
oświetleniowe, oświetlenie zewnętrzne, lampy (urządzenia oświetleniowe), przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], latarki, panele
[płyty] oświetleniowe, lampy stojące, lampy wiszące, sufitowe lampy wiszące, żyrandole, lampy ścienne, lampy oświetleniowe, lampy
bezpieczeństwa, lampy LED, lampy podłogowe, lampy stołowe, lampy biurkowe, lampki do czytania, lampki nocne, lampy do dekoracji
świątecznych, lampki na choinki świąteczne.
(111) 347910
(220) 2021 06 12
(210) 530164
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 12
(732) PILOYAN LUSINE LD DISTRIBUTION, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUMINA DECO INSPIRED BY CHARM
(540)

(591) czarny, szary, fioletowy, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Oświetlenie
zewnętrzne, Lampy (urządzenia oświetleniowe), Przenośne lampy
ręczne [oświetleniowe], Latarki, Panele [płyty] oświetleniowe, Lampy
stojące, Lampy wiszące, Sufitowe lampy wiszące, Żyrandole, Lampy ścienne, Lampy oświetleniowe, Lampy bezpieczeństwa, Lampy
LED, Lampy podłogowe, Lampy stołowe, Lampy biurkowe, Lampki
do czytania, Lampki nocne, Lampy do dekoracji świątecznych, Lampki na choinki świąteczne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
i poprzez Internet następujących towarów: oświetlenie i reflektory
oświetleniowe, oświetlenie zewnętrzne, lampy (urządzenia oświetleniowe), przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], latarki, panele
[płyty] oświetleniowe, lampy stojące, lampy wiszące, sufitowe lam-
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py wiszące, żyrandole, lampy ścienne, lampy oświetleniowe, lampy
bezpieczeństwa, lampy LED, lampy podłogowe, lampy stołowe, lampy biurkowe, lampki do czytania, lampki nocne, lampy do dekoracji
świątecznych, lampki na choinki świąteczne.

(111) 347911
(220) 2021 06 13
(210) 530172
(151) 2021 11 18
(441) 2021 07 26
(732) SZCZEPANIAK EWA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tekstowni
(510), (511) 35 Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych
i promocyjnych, 41 Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, Tworzenie [opracowywanie] podcastów,
Usługi pisania tekstów, Edukacja dorosłych, Edukacja, Edukacja zawodowa, Kursy szkoleniowe, Zapewnianie kursów szkoleniowych
online, Kursy edukacyjne z zakresu pisania tekstów do Internetu,
Kursy edukacyjne online, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych
z pisaniem tekstów, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie tekstów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych
do podcastów, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi w zakresie
publikowania online, Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja szkoleń, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie
kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów wykorzystujących
metody nauczania na odległość, Organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, Prowadzenie kursów, Prowadzenie
kursów edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych,
Przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Szkolenia dla
dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, Trening umiejętności zawodowych, Usługi edukacji dla
dorosłych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi nauki na odległość świadczone online, Usługi szkoleniowe dla biznesu,
Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia kursów szkoleniowych, Usługi w zakresie szkolenia
zawodowego, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie szkoleń
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej.
(111) 347912
(220) 2021 06 14
(210) 530214
(151) 2021 11 18
(441) 2021 07 26
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HAVANA
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe materiały budowlane, Dachówka metalowa, Blachodachówka, Panele
dachowe metalowe, Metalowe rynny, Dachowe rynny metalowe,
Metalowe elementy systemów rynnowych, 19 Materiały budowlane
niemetalowe, Dachówka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalowe, Rynny niemetalowe, Dachowe rynny niemetalowe, Niemetalowe
elementy systemów rynnowych.
(111) 347913
(220) 2021 06 14
(210) 530215
(151) 2021 11 19
(441) 2021 07 26
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUKON
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe materiały budowlane, Dachówka metalowa, Blachodachówka, Panele
dachowe metalowe, Metalowe rynny, Dachowe rynny metalowe,
Metalowe elementy systemów rynnowych, 19 Materiały budowlane
niemetalowe, Dachówka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalowe, Rynny niemetalowe, Dachowe rynny niemetalowe, Niemetalowe
elementy systemów rynnowych.
(111) 347914
(151) 2021 11 09

(220) 2021 06 17
(441) 2021 07 26

(210) 530373
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(732) SZULC WIESŁAW F.U.H. AKBA AKUMULATORY, JaktorówKolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKBA
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Baterie elektryczne do pojazdów, Akumulatory, elektryczne, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Miarki [przyrządy miernicze], Prostowniki prądu elektrycznego, 35 Prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży
detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 347915
(220) 2021 06 17
(210) 530408
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) QLADY
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 347916
(220) 2021 06 18
(210) 530483
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SAMBEZIN
(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 do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, 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
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne,
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie,
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
(111) 347917
(220) 2021 06 19
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) WYSOCZAŃSKI HUBERT, Warszawa (PL)

(210) 530510
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Imperial Clinic medical & aesthetic
(540)

(591) złoty
(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja
urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
(111) 347918
(220) 2021 06 19
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) WYSOCZAŃSKI HUBERT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Imperial Clinic medical & aesthetic
(540)

(210) 530511

(531) 26.03.02, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja
urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
(111) 347919
(220) 2021 06 19
(210) 530512
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) WYSOCZAŃSKI HUBERT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Imperial Clinic
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja
urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
(111) 347920
(220) 2021 06 23
(210) 530620
(151) 2021 11 19
(441) 2021 07 26
(732) DĄBROWSKI JACEK INTERZOO, Jelcz-Laskowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIVOR
(540)

(531) 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla psów, Karma dla kotów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie
następujących towarów: karma dla zwierząt domowych, karma dla
psów, karma dla kotów.
(111) 347921
(151) 2021 11 19

(220) 2021 06 23
(441) 2021 07 26

(210) 530621
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(732) GONTARZ-JASKÓLSKA URSZULA WYDAWNICTWO ZŁOTE
RUNO, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTE RUNO
(540)

(591) złoty, biały, czarny, brązowy, beżowy
(531) 05.03.20, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Książki, Materiały drukowane, Publikacje drukowane,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących
towarów: książki, materiały drukowane, publikacje drukowane.
(111) 347922
(220) 2021 06 23
(210) 530622
(151) 2021 11 19
(441) 2021 07 26
(732) OLSZANIEC-KOZAKIEWICZ ILONA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDISSIMA
(540)

(591) ciemnoszary, jasnoszary
(531) 05.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi w zakresie zabiegów
upiększających, Chirurgia, Chirurgia plastyczna, Usługi diagnostyki
medycznej [testy i analizy], Usługi medyczne do celów diagnostyki
chorób ciała człowieka, Leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), Usługi dietetyków,
Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Opieka psychologiczna, Usługi medyczne, Świadczenie
usług medycznych, Zapewnianie leczenia medycznego, Organizowanie leczenia medycznego, Fizjoterapia, Usługi elektroterapii dla
fizjoterapii, Usługi w zakresie krioterapii, Udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, Usługi fizjoterapii, Zabiegi terapeutyczne
dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych,
Usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Terapia ciepłem [medyczna].
(111) 347923
(220) 2021 06 23
(210) 530641
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) BRAND NEW HEAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bnh EVENTS
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
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(510), (511) 35 Bezpośrednia reklama pocztowa, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Reklama banerowa,
Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na billboardach elektronicznych,
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, Reklama radiowa, Reklama rekrutacji personelu, Reklama towarów i usług
sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama w czasopismach, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej,
Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich
za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama w windach, Reklama w zakresie filmów kinowych, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem
telefonu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrzna, Reklama związana z transportem i dostawą, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Udzielanie informacji
związanych z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, Usługi badawcze związane z reklamą, Usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, Organizowanie działań reklamowych w kinach, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celach
handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw
w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw
sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów związanych z działalnością wydawniczą, Organizowanie
i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Organizowanie i prowadzenie
spotkań biznesowych, Organizowanie i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, Organizowanie
i przeprowadzanie wystaw handlowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie imprez w celach
handlowych i reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie
nimi, Organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie
pokazów handlowych, Organizowanie pokazów mody w celach handlowych, Organizowanie pokazów w celach handlowych, Organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, Organizowanie prezentacji osób
w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów,
Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, Organizowanie promocji imprez
mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych
programów motywacyjnych, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, Organizowanie,
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów
motywacyjnych, Organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach,
Organizowanie targów handlowych, Organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel],
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Organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych
i promocyjnych, Organizowanie wystaw w celach handlowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych.

(111) 347924
(220) 2021 06 23
(210) 530656
(151) 2021 11 19
(441) 2021 07 26
(732) GROCHOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) less is core
(510), (511) 42 Architektura, Projektowanie architektoniczne, Badania architektoniczne, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Usługi architektury
wnętrz, Zarządzanie projektami architektonicznymi, Projektowanie
budynków, Profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, Wzornictwo przemysłowe, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi projektowania wnętrz budynków, Opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, Usługi
w zakresie inżynierii budowlanej, Projektowanie budowlane.
(111) 347925
(220) 2021 06 23
(210) 530657
(151) 2021 11 19
(441) 2021 07 26
(732) BALTIC ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Sól (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BalticBHP
(510), (511) 9 Buty do ochrony przed wypadkami, Izolowana odzież
ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, Kombinezony ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], Maski ochronne,
Maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, Nagolenniki do ochrony przed urazami [inne niż artykuły
sportowe lub części strojów sportowych], Nakrycia głowy do ochrony przed urazami, Obuwie ochronne chroniące przed wypadkami lub
urazami, Ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami [inne
niż artykuły sportowe], Ochraniacze termiczne [odzież] do ochrony przed wypadkami lub urazami, Ochraniacze czaszki do ochrony
przed urazami, Ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami
lub urazami, Ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami
lub urazami], Ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom
lub urazom, Ochronne nakrycia głowy, Ochronne okulary, Ochronne osłony na twarz dla spawaczy, Odblaskowe kamizelki ochronne,
Odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, Odzież do ochrony
przed działaniem środków chemicznych, Odzież do ochrony przed
zagrożeniami biologicznymi, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Odzież skórzana do ochrony przeciwko wypadkom lub urazom, Okulary ochronne do ochrony oczu, Opaski [świecące] do ochrony przed wypadkami lub urazami, Osłony ochronne
na twarz, Osłony ochronne na twarz dla robotników, Rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, Rękawice azbestowe
do ochrony przed wypadkami, Rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, Rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, Soczewki do ochronnych masek
na twarz, Ubrania ochronne przeciwko urazom.
(111) 347926
(220) 2021 06 23
(151) 2021 11 19
(441) 2021 07 26
(732) 70mai Co.,Ltd., Shanghai (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 70mai
(540)

(210) 530661

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Baterie do ponownego ładowania, Ogniwa galwaniczne, Stacje ładowania do pojazdów, Akumulatory do pojazdów elektrycznych.
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(111) 347927
(220) 2021 06 28
(210) 530814
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) REMBISZ ALBERT M365KRAKÓW SERWIS HULAJNÓG
I ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S MODE
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.04.04, 01.15.03, 26.11.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Baterie elektryczne do pojazdów, 12 Hulajnogi (pojazdy),
Elektryczne napędy do pojazdów, Pojazdy i środki transportu, 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
(111) 347928
(220) 2021 07 02
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) BACHANEK PAWEŁ SPORTFOOD, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nuja
(540)

(210) 531013

(531) 02.09.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 32 Soki, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne [napoje],
Mieszane soki owocowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Gazowane soki owocowe.
(111) 347929
(220) 2021 07 02
(210) 531014
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) BACHANEK PAWEŁ SPORTFOOD, Marki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nuja
(510), (511) 32 Soki, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne [napoje],
Mieszane soki owocowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Gazowane soki owocowe.
(111) 347930
(220) 2021 07 03
(210) 531063
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALLEGRO OCHRONA
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie
komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, Aplikacje
mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online, Oprogramowanie
komputerowe w zakresie ubezpieczeń, 35 Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, Usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie
ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi porów-
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nywania cen, Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych
polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować
i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz
realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, Usługi handlu online w odniesieniu do licytacji
elektronicznych oraz oceny online z tym związane, Aukcje publiczne, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Reklama on-line, Opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, Dystrybucja
materiałów reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, Wynajem powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, Wynajmowanie czasu reklamowego
w mediach komunikacyjnych, Dystrybucja próbek reklamowych,
Pokazy towarów, Usługi zarządzania reklamą, Organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych lub reklamowych, Sondaż opinii publicznej, Badania i analizy marketingowe, Zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności
gospodarczej, Usługi administracyjne w działalności gospodarczej,
Informacja i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług dla osób
trzecich, Gromadzenie informacji i badania odnoszące się do działalności gospodarczej, Sporządzanie zestawień statystycznych, Kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
Wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla osób
trzecich, Usługi specjalistów w zakresie wydajności pracy, Kopiowanie dokumentów, Usługi w zakresie maszynopisania, Usługi agencji
importowo-eksportowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych,
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki
i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary
przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe,
świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali
nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu, następujących towarów: metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory
i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjąt-
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kiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania
i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty
sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym),
sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki
do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory
do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe
media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski do nurkowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: zatyczki
do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego,
urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery,
urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii
elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia,
przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły
do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia,
wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia do opalania się, instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia
do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne
ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie
szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub
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pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut
i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, papier
i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle
do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie
i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
karty podarunkowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne
i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały
uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki
i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia,
artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje
skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt,
kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe, do użytku
w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe,
pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe,
do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny
pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe,
przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży
i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich),
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały
do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty
i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru,
tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne
materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa,
zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki
i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży,
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów,
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria
ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne ma-
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teriały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt
do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, mięso, ryby,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze
jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne
jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: sól,
przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne
przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny
i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla
zwierząt, ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe
i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla
palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, Obsługa zleceń zakupów,
Pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary
i usługi na rzecz osób trzecich, Obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, Usługi w dziedzinie porównywania cen, Usługi w zakresie
porównywania i omawiania produktów/usług, Przygotowywanie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, Obsługa aukcji, Organizowanie
i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, Obsługa programów lojalnościowych,
Kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, Usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, 36 Ubezpieczenia, 42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz usługi projektowania, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, Oprogramowanie komputerowe jako usługa
(SaaS), Usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, Tworzenie
i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online,
Oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS) w zakresie ubezpieczeń, Administrowanie stronami internetowymi w sieci komputerowej, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informatycznych
systemów komputerowych w zakresie marketingu dostępnych
przez Internet, Tworzenie i utrzymywanie systemów komputerowych w zakresie obsługi klienta dostępnych przez Internet, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich,
Chmura obliczeniowa, Usługi dostawcy hostingu w chmurze.

(111) 347931
(220) 2021 07 05
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 26
(732) JANOCHA TOMASZ, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 531089
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(540) IP INCOP
(540)

(591) niebieski, biały, szary
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drobnymi wyrobami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z drobnymi wyrobami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z metalowe materiałami nieprzetworzonymi i półprzetworzonymi, będącymi półproduktami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z metalowe materiałami nieprzetworzonymi i półprzetworzonymi, będącymi półproduktami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami metalowymi do pakowania, owijania i wiązania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami metalowymi do pakowania, owijania i wiązania, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z maszynami, obrabiarkami oraz narzędziami i urządzeniami o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z maszynami, obrabiarkami oraz narzędziami i urządzeniami o napędzie elektrycznym, do mocowania
i łączenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznie sterowanymi narzędziami i przyrządami do obróbki materiałów, budowlanymi, do naprawy i konserwacji, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ręcznie sterowanymi narzędziami i przyrządami do obróbki materiałów, budowlanymi, do naprawy i konserwacji.
(111) 347932
(220) 2021 07 05
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) LOGEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LogEx GROUP
(540)

(210) 531095

(591) czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Organizowanie transportu towarów, Odbiór, transport
i dostawa towarów, Dystrybucja [transport] towarów drogą lądową,
Organizowanie transportu morskiego towarów, Pakowanie towarów podczas transportu, Transport chłodniczy towarów mrożonych,
Transport chłodniczy towarów zimnych, Transport i dostawy towarów, Transport i składowanie towarów, Transport towarów, Transport
towarów w warunkach chłodniczych, Usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu towarów, Usługi doradcze związane
z transportem towarów, Usługi w zakresie transportu towarów.
(111) 347933
(220) 2021 07 05
(210) 531110
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 26
(732) GUERRERO VALLE NAYELLI KATARZYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tres Infantes
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Berety, Bielizna dla niemowląt, Botki niemowlęce, Body niemowlęce, Bolerka, Buty dla niemowląt, Buty
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dziecięce, Czapki [nakrycia głowy], Ciążowa bielizna nocna, Kamizelki, Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kapelusze,
Kąpielowe kostiumy, Kostiumy na bale maskowe i Halloween, Koszule,
Kurtki, Majtki dziecięce [odzież], Majtki dla niemowląt, Maski ochronne [odzież], Nakrycia głowy dla dzieci, Narzutki na ramiona [odzież],
Odzież, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież wierzchnia dla
niemowląt, Paski [odzież], Pelerynki, Pończochy, Podkolanówki, Rajstopy, Powijaki dla niemowląt, Rękawiczki, Skarpetki dla niemowląt
i małych dzieci, Sandały niemowlęce, Spodenki, Spódnice, Spodnie,
Stroje do chrztu, Sukienki ciążowe, Sukienki dla niemowląt i małych
dzieci, Swetry, Szelki, Szale, Szorty ciążowe, Tuniki, Wkładki do obuwia, Woalki, welony, Ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], Wyprawki dla niemowląt, Wyprawki dla noworodków, Apaszki
[chustki], Balerinki [obuwie], Bluzki, Kurtki bluzy, Bluzy sportowe,
Buciki dla niemowląt (z wełny), Dziane buty dla niemowląt, Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Obuwie dla niemowląt, Śliniaki
dla niemowląt [niepapierowe], Śpioszki, pajacyki [odzież], Odzież ciążowa, Odzież dla małych dzieci, Odzież wierzchnia dla dzieci, Pieluchomajtki [odzież], Rękawiczki [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież],
Bielizna ciążowa, Getry, Koszule ciążowe, Nakrycia głowy, Sukienki
do chrztu, 35 Administrowanie programami motywacyjnymi w celu
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowanie dotyczące marketingu, Analiza cen, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Analiza rynku, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza trendów marketingowych,
Opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, Przeprowadzanie badań opinii publicznej, Przetwarzanie
danych dla firm, Sporządzanie ankiet biznesowych, Usługi aukcyjne,
Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, Informacje
na temat sprzedaży produktów, Marketing internetowy, Prezentacje towarów i usług, Projektowanie broszur reklamowych, Promocja
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu
detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi franczyzowe
związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi importowo-eksportowe,
Usługi prezentowania produktów na wystawach sklepowych przez
modelki lub modeli, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie zamówień
online, Usługi współpracy z blogerami, Projektowanie materiałów
reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej.

(111) 347934
(220) 2021 07 05
(210) 531121
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) PABISIŃSKI BARTŁOMIEJ SCYLA, Szymbark (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) backLink24
(540)

(591) różowy, fioletowy, czarny
(531) 26.13.25, 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta,
Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności
gospodarczej, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla-
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mowych, Komputerowe zarządzanie plikami, Pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Obróbka tekstów,
Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, Organizowanie targów handlowych,
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych
lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie
reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, Systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych
dla osób trzecich, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami,
Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania cen, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji
oprogramowania, Platforma jako usługa [PaaS], Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Przechowywanie danych
elektronicznych, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, Tworzenie platform komputerowych, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Wynajmowanie serwerów WWW.

(111) 347935
(220) 2021 07 06
(210) 531147
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 26
(732) DĄBROWSKA ANETA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Proste meble PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA MEBLI NA
WYMIAR
(540)

(591) fioletowy, pomarańczowy
(531) 07.01.08, 07.01.24, 12.01.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble, 42 Projektowanie mebli.
(111) 347936
(151) 2021 11 16

(220) 2021 07 06
(441) 2021 07 26

(210) 531195
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(732) WIECZOREK KRZYSZTOF EVERS POLAND, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MD MONDY PROFESSIONAL
(540)

(531) 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy do golenia,
Balsamy do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów,
Kremy i balsamy kosmetyczne, Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Pianki [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Odżywki do włosów,
Olejki do celów kosmetycznych, Lakier do włosów, Spraye do włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Odżywki do skóry głowy w formie sprayu, Kosmetyczne płyny do włosów, Płyny do golenia, Płyny
do stylizacji, Płyny do układania włosów, Płyny do włosów, Płyny
koloryzujące do włosów, Płyny ochronne do włosów, Płyny pielęgnacyjne do włosów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Preparaty
do barwienia włosów, Preparaty do falowania i kręcenia włosów,
Preparaty do koloryzacji włosów, Preparaty do kręcenia włosów,
Preparaty do kuracji włosów, Preparaty do mycia włosów, Preparaty
do pielęgnacji włosów, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty do układania włosów, Preparaty do włosów, Preparaty odżywcze do włosów, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, Suche szampony, Szampony, Wosk do depilacji,
Zestawy kosmetyków, Farby do włosów, Barwniki kosmetyczne,
35 Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, Negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, Pokazy towarów, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi
pośrednictwa w handlu, Sprzedaż detaliczna i hurtowa: balsamów,
kosmetyków, kosmetyków do pielęgnacji skóry, lakierów do włosów, masek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków, sprayów
do włosów, olejków do celów kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów do kręcenia włosów, preparatów do nadawania połysku, preparatów do odbarwiania, preparatów do prostowania włosów, preparatów do celów kosmetycznych, suchych
szamponów, szamponów, zestawów kosmetyków, farb do włosów,
preparatów do włosów, odżywek do włosów, 41 Kształcenie praktyczne z zakresu pielęgnacji włosów, układania fryzur, stosowania
kosmetyków do włosów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie pokazów w celach
rozrywkowych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych,
Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Organizowanie
pokazów mody i fryzur, 44 Fryzjerstwo, Manicure, Salony piękności,
Usługi wizażystów.
(111) 347937
(220) 2021 07 07
(210) 531245
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) PLUTA MATEUSZ GOSPODARSTWO SADOWNICZE,
Łobżenica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Soki z Krajny W SERCU DOLINY ŁOBŻONKI

52

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Soki, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych.
(111) 347938
(220) 2021 07 07
(210) 531249
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN LEASING
(540)

(591) czerwony, ciemnoniebieski
(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu konsumenckiego zwrotnego, Pośrednictwo w nabywaniu usług leasingowych,
Promowanie usług leasingowych w imieniu osób trzecich, 36 Usługi
finansowe, Leasing finansowy, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, Usługi leasingowe, Leasing konsumencki zwrotny.
(111) 347939
(220) 2021 07 07
(210) 531250
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN LEASING
(540)

(591) biały, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu konsumenckiego zwrotnego, Pośrednictwo w nabywaniu usług leasingowych,
Promowanie usług leasingowych w imieniu osób trzecich, 36 Usługi
finansowe, Leasing finansowy, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, Usługi leasingowe, Leasing konsumencki zwrotny.
(111) 347940
(220) 2021 07 07
(210) 531251
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
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(510), (511) 35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub
komputerowych [Internet], Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi pośrednictwa sprzedaży
leasingu konsumenckiego zwrotnego, Pośrednictwo w nabywaniu
usług leasingowych, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi merchandisingu, Promowanie usług ubezpieczeniowych
w imieniu osób trzecich, Promowanie usług finansowych w imieniu
osób trzecich, Promowanie usług leasingowych w imieniu osób trzecich, 36 Usługi finansowe, Usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, Usługi w zakresie udzielania kredytów, Udzielanie
kredytów, Finansowanie kredytów, Doradztwo kredytowe, Leasing
finansowy, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, 41 Usługi szkoleniowe
w zakresie finansów, Usługi szkoleniowe w zakresie ubezpieczeń.

(111) 347941
(220) 2021 07 07
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) MAGIC SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magic solar
(540)

(210) 531265

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez
Internet następujących towarów: fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej,
urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły
słoneczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie słoneczne do celów przemysłowych, baterie słoneczne
do użytku domowego, falowniki fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, fotodiody, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, pompy ciepła do przetwarzania
energii, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, urządzenia
do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia magazynujące
energię słoneczną do celów grzewczych, urządzenia do ogrzewania
powietrznego, 37 Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja,
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, Udzielanie informacji związanych
z instalacją urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych, Renowacja instalacji elektrycznych.
(111) 347942
(220) 2021 07 08
(210) 531283
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) AVEREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROCKET
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie jedzenia
i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi restauracyjne, Usługi barów
i restauracji.
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(111) 347943
(220) 2021 07 08
(210) 531300
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) BEDNARCZYK MICHAŁ SELLBEST, Trzydnik Duży (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sellBEST
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 28 Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Artykuły
sportowe, Ekspandery [ćwiczenia], Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Stoły bilardowe, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa
stołowego, Bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych,
Trampoliny.
(111) 347944
(220) 2021 07 08
(210) 531302
(151) 2021 11 18
(441) 2021 08 02
(732) BEDNARCZYK MICHAŁ SELLBEST, Trzydnik Duży (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THUNDER
(540)

(591) czarny, jasnoniebieski
(531) 01.15.03, 24.01.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Trampoliny, Ekspandery [ćwiczenia], Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Stoły do tenisa stołowego, Stoły do piłkarzyków, Stoły bilardowe.
(111) 347945
(220) 2021 07 08
(151) 2021 11 18
(441) 2021 08 02
(732) GOŁĘBIEWSKI GRZEGORZ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) trainbo
(540)
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sportowy, Nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, Nauka
w zakresie sportu, Obozy sportowe, Obsługa obiektów sportowych,
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja
imprez i konkursów sportowych, Organizacja imprez sportowych,
Organizacja turniejów sportowych, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, Szkolenia
sportowe, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenie sportowe,
Trenowanie, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi fitness klubów, Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, Usługi
klubów zdrowia [fitness], Usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], Usługi
klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi
siłowni, Usługi siłowni związane z treningiem siłowym, Usługi siłowni
związane z kulturystyką, Usługi sportowe, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerów osobistych, Usługi trenerskie, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi trenerskie
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi trenerskie w zakresie
zajęć sportowych, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi w zakresie edukacji sportowej, Usługi w zakresie informacji sportowej, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zajęcia
sportowe.

(111) 347946
(220) 2021 07 08
(210) 531322
(151) 2021 11 19
(441) 2021 08 02
(732) WÓJCIK MATEUSZ, Puszczykowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USŁYSZEĆ TANIEC IRISH DANCE FLAMENCO TAP DANCE
ETHNOJAZZ MISTRZOWIE STEPOWANIA
(540)

(210) 531304

(531) 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 25 Odzież, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bielizna, Bielizna termoaktywna, Bielizna
wchłaniająca pot, Bluzy z kapturem, Kąpielówki, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie
spodnie, Koszulki z krótkim rękawem, Legginsy, Odzież sportowa,
Odzież treningowa, Skarpetki, Skarpetki męskie, Skarpety sportowe, Spodenki, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie sportowe,
T-shirty z krótkim rękawem, Szorty sportowe, 41 Edukacja, rozrywka
i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej,
Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Dostarczanie informacji
na temat aktywności sportowych, Edukacja sportowa, Fitness kluby,
Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, Kultura fizyczna, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej,
Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, Nauczanie, trening i instruktaż

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Usługi edukacyjne i instruktażowe.
(111) 347947
(220) 2021 07 09
(210) 531362
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) E-MSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e_msi IT SYSTEMS
(540)

(591) biały, ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania,
Usługi w zakresie projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 347948
(220) 2021 07 12
(210) 531432
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bank-wbs.pl
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(732) INEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pleszew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ineon
(540)

(591) biały, fioletowy, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.18
(510), (511) 37 Usługi myjni pojazdów, 38 Usługi telekomunikacyjne,
39 Transport towarów.

(591) biały, zielony
(531) 04.02.11, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi bankowe i finansowe, Ubezpieczenia bankowe,
Home banking, Bankowość elektroniczna, Finansowe usługi bankowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Emisja czeków bankowych, Usługi bankowości osobistej, Bankowe usługi przyjmowania depozytów,
Usługi doradcze dotyczące bankowości, Usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych, Usługi w zakresie rachunków bankowych, Usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej, Zarządzanie
finansowe związane z bankowością, Usługi konsultacyjne i doradcze
w zakresie bankowości inwestycyjnej, Doradztwo finansowe, Planowanie finansowe, Maklerstwo finansowe, Badania finansowe, Opracowania finansowe, Oceny finansowe, Prognozy finansowe, Leasing
finansowy, Transakcje finansowe, Sponsorowanie finansowe, Finansowanie pożyczek, Finansowanie zakupów, Finansowanie kredytów, Finansowanie projektów, Finansowanie gwarancji, Finansowe
zarządzanie emeryturami, Zarządzanie finansowe funduszami, Doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, Zarządzanie
ryzykiem finansowym, Organizowanie zbiórek finansowych, Gromadzenie informacji finansowych, Pozyskiwanie kapitału finansowego,
Sporządzanie raportów finansowych, Faktoring, Udzielanie kredytów, Ubezpieczenia kredytów, Doradztwo kredytowe, Pośrednictwo
w usługach finansowych, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje],
Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Transakcje monetarne,
Usługi finansowych baz danych, Ubezpieczenia, Zarządzanie finansami dla firm, Ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych,
Przetwarzanie płatności, Przetwarzanie informacji finansowych.
(111) 347949
(220) 2021 07 13
(210) 531492
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) FIT MASTER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RESET CAMP
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, Kursy szkoleniowe, Szkolenia
sportowe, Szkolenia w zakresie zdrowia, Edukacja sportowa, Kultura
fizyczna, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, Nauczanie praktyk medytacyjnych,
Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, Trening medytacji, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Warsztaty w celach szkoleniowych.
(111) 347950
(220) 2021 07 13
(210) 531498
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) STEFANOWICZ TOMASZ, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NANONI
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
(111) 347951
(151) 2021 11 17

(220) 2021 07 13
(441) 2021 08 02

(210) 531499

(111) 347952
(220) 2021 05 27
(210) 529477
(151) 2021 11 12
(441) 2021 07 19
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA UWOLNIJ SWÓJ CZAS
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie
użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów,
Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu
sklepem, Oprogramowanie do dokonywania zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi, 29 Mięso i wyroby mięsne, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Ser, Masło,
Jogurt, Mleczne produkty spożywcze, Oleje i tłuszcze jadalne, Nabiał
i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Przetworzone owady i larwy, Naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, Gotowe do spożycia przekąski składające się głównie z ziemniaków, orzechów, owoców i warzyw lub
ich mieszanek, Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Sałatki gotowe, Gotowe
posiłki składające się głównie z ryb, Placki smażone, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery wykonane z produktów mlecznych, Napoje mleczne, 30 Kanapki, Hamburgery w bułkach, Cheeseburgery,
Chipsy jako produkty zbożowe, Chrupki kukurydziane, Gotowe pizze,
Popcorn, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski wieloziarniste, Sól, przyprawy i dodatki
smakowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Cukierki, batony i guma do żucia, Batony zbożowe i energetyczne, Cukier, Miód, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, Tapioka, Sago, Mąka, Zbożowe
produkty spożywcze, Chleb, Czekolada, Melasa, Drożdże, Proszek
do pieczenia, Przyprawy korzenne, Zioła suszone, Ocet, Sosy, Lód,
Gotowe dania z ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe
potrawy na bazie ryżu, Gotowy lunch w pudełku składający się
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Naleśniki, Placki, Suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, Gotowe do spożycia puddingi, Puddingi, Tiramisu, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sałatka z makaronu typu rurki,
Herbata mrożona, Sernik, 31 Surowe i nieprzetworzone produkty
rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Świeże owoce i warzywa, Świeże zioła,
Naturalne rośliny i kwiaty, Cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia,
Żywe zwierzęta, Żywność i napoje dla zwierząt, Słód, 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na bazie orzechów
i soi, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, Wody, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole wysokoprocentowe [napoje],
Wino, Cydr, Wymieszane napoje alkoholowe, 35 Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Usługi
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w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: produkty
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze
i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: substancje
do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla
przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty,
barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku
w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów,
produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary
przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących
towarów: paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów:
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe
do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: drobne
wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub
transportu, kasy pancerne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej
następujących towarów: metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki
przenośne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących
towarów: statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: metalowe
pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu,
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji
awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów
lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: inkubatory
do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza
(maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej
następujących towarów: ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne,
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geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne,
do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania
dźwięku, obrazu lub danych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej
następujących towarów: nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media
do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla
nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia do gaszenia ognia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących
towarów: utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów:
telefony, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy
i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy
ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia
i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania
pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz
do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów
spalinowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących
towarów: urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności
i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego,
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: pojazdy i środki
transportu, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: broń palna, amunicja
i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: metale szlachetne,
ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne,
perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronome-
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tryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: ozdoby
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami
lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety,
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: papier i karton, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały
do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku
ręcznego, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących
towarów: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały
filtracyjne z papieru, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy,
jednorazowe produkty papierowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, następujących towarów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku
w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające,
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole,
laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla
zwierząt, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: kijki marszowe i trekkingowe, Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, następujących towarów: materiały niemetalowe,
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: nieprzetworzone lub
półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
następujących towarów: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny
i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe,
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów:
manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży
i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich),
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory
kosmetyczne i toaletowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
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stępujących towarów: artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji
odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy
z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: torby do transportu
i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw
sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze
i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje
tekstyliów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących
towarów: bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne,
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: ozdoby do włosów,
sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub
łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, dywany, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: chodniki (kilimy),
maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg,
draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: gry, zabawki
i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej
następujących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, następujących towarów: jaja, mleko, ser, masło, jogurt
i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny,
ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału,
jaja ptasie i produkty z jaj, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
następujących towarów: oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów:
drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne,
zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże
zioła, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla
zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: produkty spożywcze,
napoje, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania
napojów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi
doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem
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franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami
działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, Przelewy i transakcje finansowe
oraz usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie dostępu do treści, stron
internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Organizacja szkoleń, Organizacja konferencji,
Umożliwianie dostępu do publikacji elektronicznych, nie do pobrania, Zapewnianie dostępu do niepobieralnych publikacji elektronicznych poprzez portale internetowe, 42 Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania,
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi
kodowania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa
(SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem
jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do dokonywania zakupów jako
usługa (SaaS), Oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi jako usługa (SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, Usługi potwierdzania
tożsamości, Usługi prawne, licencjonowanie koncepcji franczyzowych, Licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 347953
(220) 2021 05 31
(151) 2021 11 25
(441) 2021 08 02
(732) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOUCANO BRAZIL LIANA
(540)

(510), (511) 44 Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi medyczne,
Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale.

(111) 347955
(220) 2021 06 14
(151) 2021 11 25
(441) 2021 07 19
(732) AGROSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agrosystemy Naturalnie skuteczne
(540)

(210) 530180

(591) biały, zielony
(531) 26.15.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty biologiczne do użytku w przemyśle, Nawozy, Preparaty biologiczne do stosowania w kulturach komórkowych,
inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, 5 Suplementy
diety, Mieszanki paszowe uzupełniające, Probiotyki (suplementy),
Preparaty weterynaryjne.
(111) 347956
(220) 2021 06 14
(210) 530173
(151) 2021 11 24
(441) 2021 07 19
(732) SATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Satel
(540)

(210) 529586

(591) żółty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa
aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa, Kapsułki z kawą, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy.
(111) 347954
(220) 2021 06 01
(210) 529718
(151) 2021 11 25
(441) 2021 08 02
(732) MEDI HORIZON CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M-C+ MEDI HORIZON CLINIC
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.05
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(591) szary
(531) 26.03.04, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy zabezpieczające i ochronne,
Alarmy, Instalacje alarmowe, Alarmy centralne, Systemy monitorowania alarmów, Elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, Czujniki
ruchu, Alarmy dźwiękowe, Alarmy bezpieczeństwa, Alarmy pożarowe, Wykrywacze dymu, Syreny, Zamki elektryczne, Elektroniczne zasilacze, Przełączniki elektryczne, Czytniki kart, Programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Oprogramowanie
zabezpieczające, Automatyczne urządzenia telefoniczne do wybierania numerów, Elektroniczne urządzenia do automatycznego wybierania zaprogramowanych numerów w telefonie.
(111) 347957
(220) 2021 06 12
(151) 2021 11 24
(441) 2021 07 19
(732) SUNSCRAPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) weekly
(540)

(210) 530156

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Oprogramowanie i systemy komputerowe, Mobilne
aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie
komputerów, Oprogramowanie dla aplikacji i serwerów internetowych, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Oprogramowanie
do gier komputerowych, Programy komputerowe (software ładowalny), Programy sterujące komputerowe, nagrane, Oprogramowanie
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dla sprzętu do przetwarzania danych, Sieci komputerowe, Modemy,
Układy baz danych, Ładowalne oraz stałe (nagrane) oprogramowanie,
Wbudowane oprogramowanie operacyjne, Sprzęt do zarządzania bazami danych, Komputerowy hardware oraz software wykorzystywany do tworzenia aplikacji biznesowych, programów wspomagających
zarządzanie oraz zintegrowanych systemów biznesowych, Interfejsy,
42 Usługi komputerowe, usługi informatyczne, Usługi opracowywania, integracji, oceny, rozwoju, doradztwa i wdrażania w zakresie:
komputerowego oprogramowania, sprzętu oraz oprogramowania
wbudowanego w urządzenia, systemów opracowania danych i sieci komputerowych, oprogramowania wspierającego zarządzanie
(usprawnianie procesu analizy informacji i podejmowania decyzji),
modelowania i optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi IT, wdrażania oraz stosowania systemów Business Intelligence,
systemów analitycznych opartych o techniki sztucznej inteligencji,
zarządzania wiedzą oraz eksploracji danych (data mining), operacyjnych i analitycznych systemów zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship Management), Badania, projektowanie i rozwój
komputerowego oprogramowania, sprzętu oraz oprogramowania
wbudowanego w urządzenia, programów komputerowych, Wynajem, leasing oraz aktualizacja komputerowego oprogramowania,
w tym poprzez Internet-(ASP-Application Sevice Provider), Umożliwianie tymczasowego użytkowania on-line niepobieralnego oprogramowania, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, Programowanie komputerów, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania do smartfonów, Aktualizacje
oprogramowania dla smartfonów, Programowanie aplikacji multimedialnych, Projektowanie stron internetowych, Usługi projektowania,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], Instalacje oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Kontrola jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywanie
projektów technicznych, Oprogramowanie jako usługa (SaaS), Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie rozwijania systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych
aplikacji komputerowych, Analizy systemów komputerowych, Badania techniczne, Digitalizacja dokumentów (skanowanie), Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Hosting serwerów, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Powielanie oprogramowania komputerowego, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Udostępnianie
elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, Wypożyczanie
komputerów, Wzornictwo przemysłowe, Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, Usługi utrzymywania
stron internetowych, Usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie
utrzymywania oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
Zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM],
Badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie,
Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS].

(111) 347958
(220) 2021 06 11
(210) 530135
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 12
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati (US)
(540) (znak słowny)
(540) NINJAMAS PYJAMA PANTS
(510), (511) 5 Pieluchy jednorazowe i jednorazowe majtki treningowe
do uczenia dzieci korzystania z nocnika.
(111) 347959
(220) 2021 06 10
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 19
(732) MIROTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła (PL)

(210) 530095
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIROTRANS
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport, transport towarów, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie..
(111) 347960
(220) 2021 06 10
(210) 530082
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 12
(732) RÓG JAKUB, RÓG ALEKSANDRA ALEX MEDIA SPÓŁKA
CYWILNA, Mszana Dolna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAMI COSMETICS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu: kremy, pudry, podkłady, rozświetlacze, cienie, tusze do rzęs, ołówki do brwi, konturówki do ust,
szminki, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do demakijażu: mleczka,
toniki, zmywacze, Kosmetyki do pielęgnacji paznokci: odżywki, lakiery, zmywacze, Odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost rzęs
i brwi, sztuczne rzęsy, Środki do pielęgnacji ust: balsamy, odżywki,
Kosmetyki do pielęgnacji włosów: szampony, odżywki, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry: balsamy, kremy, chusteczki nawilżające, Kosmetyki do opalania: kremy, emulsje, olejki, Kosmetyki łagodzące po opalaniu: balsamy, kremy, odżywki, Środki do mycia i kąpieli: mydła, żele.
(111) 347961
(220) 2021 07 01
(210) 530992
(151) 2021 11 19
(441) 2021 08 02
(732) SOWIŃSKI SEBASTIAN, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sebmark
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie drzwi, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie drzwi, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie okien, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie okien, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie osprzętu do drzwi i okien, niemetalowe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie osprzętu do drzwi
i okien, niemetalowe, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie osprzętu do drzwi i okien, metalowe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
osprzętu do drzwi i okien, metalowe, 37 Montaż drzwi, Montaż drzwi
i okien, Montaż okuć do drzwi.
(111) 347962
(220) 2021 06 29
(210) 530907
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) KRAJEWSKI DOMINIK, Warszawa (PL);
ŁOSEK MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROGER PRESTON
(510), (511) 35 Analizy kosztów, Doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Fakturowanie, Fotokopiowanie, Komputerowe zarządzanie plikami, Negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych
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dla osób trzecich, Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm
na zlecenie, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych,
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie
zeznań podatkowych, Reklama, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, Usługi sekretarskie, Usługi umawiania
spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, Usługi
konsultingowe związane z zarządzaniem, 37 Budownictwo, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa
maszyn i urządzeń biurowych, Konsultacje budowlane, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Montaż instalacji na placach budowy,
Nadzór budowlany, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
konstruowania budynków, Zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Audyt energetyczny,
Badania naukowe, Badania naukowe i technologiczne w dziedzinie
klęsk żywiołowych, Badania w dziedzinie budownictwa, Badania
w dziedzinie mechaniki, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Hosting
serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego,
Miernictwo [pomiary], Monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub
naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywanie projektów technicznych, Pisanie techniczne, Programowanie komputerów, Projektowanie budowlane,
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie
urbanistyczne, Przechowywanie danych elektronicznych, Tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Usługi architektoniczne, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi inżynieryjne, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Zarządzanie projektami architektonicznymi, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie techniczne, Projektowanie i planowanie
techniczne instalacji do ogrzewania, Usługi doradcze dotyczące
analizy systemów komputerowych, Opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych, Projektowanie systemów
inżynierii budowlanej, Usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego, Doradztwo techniczne, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi w zakresie doradztwa
technicznego, Ekspertyzy w zakresie technologii. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 347963
(220) 2021 06 29
(210) 530893
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) TENCZYŃSKA OKOVITA SPÓŁKA AKCYJNA, Tenczynek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMARAŃCZOWA ALTERNATYWA
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo, Piwo słodowe, Bezalkoholowe napoje słodowe,
Syrop słodowy do napojów, Produkty piwowarskie, Woda, Wody
mineralne, Wody źródlane, Napoje owocowe, Soki, Aperitify bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], Cola, Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, Likiery [bezalkoholowe], Lemoniada,
Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Napoje dla
sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje na bazie piwa, Napoje
warzywne, Napoje półmrożone, Napoje zawierające witaminy, Woda
pitna z witaminami, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami, Preparaty do sporządzania likierów, 33 Wina alkoholowe, Napoje
alkoholowe niskoprocentowe, Napoje alkoholowe aromatyzowane,
Napoje alkoholowe, Aperitify, Brandy, Cachaca, Calvados, Nalewki,
Dżin, Cydr, Koktajle, Likiery, Miody pitne, Rum, Sake, Sangria, Sznaps,
Whisky, Wina, Wódki, Wermut.
(111) 347964
(220) 2021 06 29
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) ŚLAWSKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL);
OŚMIAŁOWSKA SWIETŁANA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) boo. beloved only one
(540)

(210) 530892

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 20 Posłania dla zwierząt domowych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 347965
(220) 2021 06 28
(210) 530811
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) MILLER MAŁGORZATA I-LIGNUM, Żukówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HARMONODRAM
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi
w zakresie tłumaczeń pisemnych, Zapewnianie muzyki na żywo, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Dostarczanie rozrywki
w postaci nagranej muzyki, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Nagrywanie muzyki, Nauczanie muzyki, Nauczanie muzyki za pomocą
kursów korespondencyjnych, Nauka muzyki, Organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, Organizowanie koncertów muzyki
pop, Publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, Rozrywka
z udziałem muzyki, Szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, Transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich, Tworzenie i prowadzenie
ćwiczeń do programów muzycznych i lekcji muzyki, Udostępnianie
muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, Udostępnianie muzyki
cyfrowej z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] na internetowych stronach MP3, Udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych
MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu,
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Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z internetu,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk,
sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie
muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, Usługi artystów estradowych świadczone
przez muzyków, Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi miksowania muzyki, Usługi nauczania muzyki, Usługi prezenterów muzyki,
Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, Usługi rozrywkowe
w zakresie muzyki jazzowej, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki,
nagrań wideo i filmów, Usługi w zakresie transkrypcji muzyki, Wypożyczanie taśm audio zawierających nagraną muzykę, Zapewnianie
klasyfikacji wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki, nagrań wideo i gier wideo, Usługi pisania blogów.

(111) 347966
(220) 2021 06 14
(151) 2021 11 25
(441) 2021 07 19
(732) PAWELSKI KAMIL, Gołdap (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTO THE LAS
(540)

(210) 530174

(591) brązowy, biały
(531) 05.11.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
14 Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 20
Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, Statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, Ozdoby do włosów, wałki do włosów,
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Zawieszki
[nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 29 Oleje i tłuszcze, 43 Udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, Ośrodki wypoczynkowe.
(111) 347967
(220) 2021 06 12
(151) 2021 11 24
(441) 2021 07 19
(732) RESPIRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESPIRECO
(540)

(210) 530167

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Urządzenia wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne,
chłodnicze, części instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych, aparatura chłodnicza, 35 Prowadzenie
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sprzedaży sklepowej, bezpośredniej oraz poprzez strony internetowe, detalicznej i hurtowej w zakresie: materiałów budowlanych,
urządzeń wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, części instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych, aparatura chłodnicza, Usługi przedstawicielstwa handlowego, 37 Usługi budowlane, nadzór budowlany, usługi
doradztwa budowlanego, instalowanie oraz naprawa i konserwacja
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń
wentylacyjnych, budowa i konserwacja systemów wentylacyjnych
w budynkach, Roboty budowlane instalacyjne przy instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych
i innych specjalistycznych pracach przemysłowo-instalacyjnych,
naprawy i remonty w zakresie ww. usług budowlanych, to jest w instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 42 Badania techniczne, prace
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie budynków,
doradztwo budowlane, ekspertyzy geologiczne, programowanie
komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, testowanie materiałów, Usługi projektowe w zakresie
urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, opracowywanie projektów technicznych.

(111) 347968
(220) 2021 06 11
(210) 530139
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 19
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GROW FOR MORE
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne (fitohormony), Polepszacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], Bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], Środki chemiczne
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze], Środki do ochrony nasion, Aktywatory biologiczne, Aktywatory kompostu, Aktywatory [środki chemiczne],
Naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Chemiczne
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, Środki nawilżające
do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin,
Środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom,
Środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi,
Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki do wspomagania
wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki ochrony roślin przeciw
patogenom, Produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów,
Środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym
[inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki
owadobójcze, środki przeciw pasożytom], Biostymulatory (środki
oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), 5 Pestycydy, Preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, Środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, Preparaty
do niszczenia robactwa, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Fungicydy, Herbicydy do użytku w rolnictwie, 31 Sadzonki, Nasiona, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Karmy i pasze dla zwierząt.
(111) 347969
(220) 2021 06 30
(210) 530952
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) MANGONE SIMONE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bube
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, 43 Kafeterie [bufety], Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Bary sałatkowe, Bary przekąskowe, Bary, Snack-bary,
Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Informowanie i porady
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje samoobsługowe, Rzeźbienie w jedzeniu, Stołówki, Usługi barowe, Usługi barów
i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów piwnych, Usługi
barów typu fast-food na wynos, Usługi barów z fajkami wodnymi,
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Usługi barów z sokami, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi snack-barów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi,
Hotelowe usługi kateringowe, Usługi hotelowe, Usługi osobistych
kucharzy, Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon
i soba, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, Wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(111) 347970
(220) 2021 07 16
(210) 531631
(151) 2021 11 24
(441) 2021 08 09
(732) CENTRALA NASIENNA KALNAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KALNAS
(510), (511) 31 Nasiona do siewu.
(111) 347971
(220) 2021 07 08
(210) 531299
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) A DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Winem Powiśle
(510), (511) 43 Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie jedzenia
i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi doradców w zakresie win, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, Winiarnie, Kawiarnia, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości, Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Puby, Serwowanie
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi
w zakresie pubów, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi
zaopatrzenia w napoje.
(111) 347972
(220) 2021 07 20
(210) 531777
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) HOANG VIET ANH HAVIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Viet’s Baguette
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Kanapki, Ananasy w cieście, Bagietki z nadzieniem, Banany w cieście, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), Batony
gotowe do spożycia na bazie czekolady, Bułeczki gotowane na parze
nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną],
Brioszki (drożdżowe bułeczki), Bułeczki gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól, przyprawy
i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Bułeczki z dżemem fasolowym,
Bułki nadziewane, Bułki z nadzieniem, Burrito, Chalupa [meksykańskie
placuszki], Calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], Cheeseburgery,
Chimichanga [rodzaj burrito], Chińskie pierożki gotowane na parze
(shumai), Chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane o smaku warzyw, Chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy ryżowe,
Chipsy taco, Chipsy tortilla, Chipsy zbożowe, Chow mein [chiński smażony makaron], Chow mein [dania na bazie makaronu], Chrupki kukurydziane, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrupki ryżowe w kształcie
kulek (arare), Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, Chrupki serowe [przekąski], Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], Chrupki zbożowe, Ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta zawierające mięso, Ciasteczka cebulowe, Ciasteczka ryżowe, Ciastka owsiane, Ciastka ryżowe
[senbei], Ciastka z prosa, Ciasto kruche z szynką, Ciasto makaronowe
nadziewane, Ciasto na bazie jaj, Ciasto z przyprawionymi owocami,
Czipsy na bazie zbóż, Czipsy wonton, Czipsy z pity, Dania gotowe suche
lub w płynie, zawierające głównie ryż, Dania liofilizowane, których
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głównym składnikiem jest ryż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, Dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], Drób w cieście, Dziczyzna w cieście, Empanada (nadziewany pieróg), Enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem
i przyprawiona ostrą papryką), Fajitas (grillowane mięso podawane
na pszennej lub kukurydzianej tortilli), Galareta gryczana (Memilmuk),
Gimbap [koreańskie danie z ryżu], Gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, Gotowe dania z ryżu, Gotowe do spożycia solone przekąski
z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, Gotowe pizze, Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż,
Gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, Gotowe produkty
spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowy
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Hamburgery gotowane i w bułkach, Hamburgery w bułkach, Jiaozi (pierogi nadziewane), 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, Kandyzowany popcorn, Kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], Kleiste kuleczki ryżowe, Kleiste ucierane ciasto ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], Klejące się ciasteczka ryżowe (Chapsalttock), Kluski ramen,
Koreczki, kanapeczki, Krakersy krewetkowe, Krakersy nadziewane serem, Krakersy o smaku mięsnym, Krakersy o smaku przypraw, Krakersy
o smaku sera, Krakersy o smaku warzyw, Krakersy o smaku ziołowym,
Krakersy ryżowe, Krakersy z preparatów zbożowych, Krokiety po chińsku, Krótko smażony makaron z warzywami [japchae], Kukurydza palona, Kukurydza prażona pokryta karmelem, Kukurydza prażona [popcorn], Kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, Kukurydza
smażona, Lasagna, Lasagne, Liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Makaron z serem, Makarony zawierające nadzienia,
Miękkie precle, Mięso w cieście [gotowe], Mięso z warzywami w cieście
[pot pie], Mięso zapiekane w cieście, Mrożone paluszki francuskie, Mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, Mrożone posiłki składające się
głównie z makaronu, Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu,
Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone produkty
z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone spody do pizzy z kalafiora, Mrożone spody z ciasta do pizzy, Mrożone tosty francuskie, Mrożone wafle,
Nachos, Nadziewane kanapki, Nadziewany chleb, Nadziewany makaron, Naleśnik z zieloną cebulą [pajeon], Naleśniki, Naleśniki [cienkie],
Naleśniki mrożone, Naleśniki słone, Okonomiyaki [japońskie wytrawne
naleśniki], Opiekane kanapki z serem i z szynką, Opiekane ziarna kukurydzy, Owoce pod kruszonką, Paella, Paszteciki z kiełbaskami, Paszteciki
z wieprzowiny, Pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym (won ton),
Pierożki ravioli, Pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli
(ankoro), Pierożki z krewetkami, Pizza, Pizze bezglutenowe, Pizze [gotowe], Pizze konserwowane, Pizze mrożone, Pizze schłodzone, Placki,
Placki z fasoli mung [bindaetteok], Placki z kimchi [kimchijeon], Placki
z kurczakiem, Placki z nadzieniem z warzyw, Popcorn pokryty karmelem, Popcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, Popcorn smakowy, Posiłki składające się głównie z makaronów, Potrawy
gotowe na bazie makaronu, Potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, Potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy
z makaronu, Precelki, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie
pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie tortilli, Przekąski
na bazie zbóż, Przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, Przekąski
przyrządzone z mąki ziemniaczanej, Przekąski składające się głównie
z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składające się głównie z ryżu,
Przekąski składające się głównie z chleba, Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski słone na bazie kukurydzy, Przekąski
sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski wykonane z kukurydzy, Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z mąki ryżowej, Przekąski wykonane z mąki zbożowej, Przekąski wykonane z mąki
sojowej, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski wykonane z ryżu,
Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, Przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski z ekstrudowanej pszenicy,
Przekąski z kukurydzy, Przekąski z kukurydzy w formie kół, Przekąski
z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, Przekąski z produktów zbo-
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żowych, Przekąski zbożowe o smaku sera, Przetworzona kukurydza
do prażenia, Przetworzona kukurydza prażona, Puszkowana żywność
zawierająca makaron, Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], Quiche, Quiche [tarty], Ravioli [gotowe], Ramen (japońskie danie
na bazie makaronu), Risotto, Ryba w cieście, Rybne kanapki, Ryż kleisty
zawijany w liście bambusa [Zongzi], Ryż preparowany zawijany w wodorosty, Ryż smażony po chińsku, Ryż z warzywami i wołowiną [bibimbap], Ryżowe pierożki, Sajgonki, Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem,
Sałatka z makaronu typu rurki, Samosy, Sandwicze, Senbei [ciastka ryżowe], Senebei [ciastka ryżowe], Słodki ryż z orzechami i owocami głożyny [yaksik], Smażone ciastka ryżowe [topokki], Solone wyroby piekarnicze, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce,
Spody z ciasta do pizzy, Spody do pizzy, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Surowe pizze,
Sushi, Świeża pizza, Świeże parówki w cieście, Świeże placki [ciasta], Tabule [sałatka z kuskus], Tacos [danie meksykańskie], Tamales, Tortille,
Tostowe opiekane kanapki z serem, Tosty francuskie, Tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe [injeolmi], Wafle ryżowe, Wafle ryżowe w polewie
czekoladowej, Wontons (rodzaj chińskich pierożków), Warzywa w cieście, Wrapy z kurczakiem, Wstępnie upieczone spody na pizze, Wyroby
piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, Zapakowane zestawy obiadowe składające
się głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa,
Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, Zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, Zawijana kanapka typu wrap, Zawijane suszone wodorosty [gimbap], Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Batony zbożowe i energetyczne, Chleb, Cukierki, batony i guma do żucia, Wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Babki pandoro, Babki Panettone, Batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, Batoniki ze słodkiej
pasty z fasoli w postaci galaretki [yohkan], Bezy, Budyń ryżowy, Budynie
deserowe, Budynie deserowe w proszku, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki
z dżemem, Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Chałwa, Ciasteczka solone, Ciastka serowe, Ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu
prażonego (okoshi), Ciasto na biszkopty, Cienkie kruche naleśniki (papad), Cienkie kruche placki z przyprawami [papad], Cienkie kruche
placki z przyprawami [poppadom], Cienkie naleśniki (popadoms), Cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, Crème caramel [karmelowy deser], Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukierki, Czekolada, Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba,
Czekolada nielecznicza, Czekolada na polewy lub posypki, Czekolada
z alkoholem, Czekolada z bąbelkami, Czekolada z japońskim chrzanem,
Czekoladki, Czekoladki z likierem, Czekoladowe dodatki smakowe, Czekoladowe fondue, Czekoladowe ozdoby do ciast, Czekoladowe wyroby
cukiernicze nielecznicze, Czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające
praliny, Dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, Dekoracje
z czekolady na choinki, Deser puddingowy na bazie ryżu, Desery czekoladowe, Desery z muesli, Drobiny kajmakowe, Dżem ze słodkiej fasoli
pokryty miękką słodzoną skorupką na bazie fasoli [nerikiri], Gofry, Gofry
czekoladowe, Gofry z polewą czekoladową, Gotowane wyroby cukiernicze, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Imitacje kremu budyniowego, Jabłka w cieście, Jadalny papier ryżowy, Jagody pokryte czekoladą,
Japońskie biszkopty (kasutera), Koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka
[hankwa], Krakersy, Krakersy jadalne, Krakersy o smaku owocowym,
Krakersy solone, Krakersy z mąki Grahama, Krem jajeczny custard, Kremy budyniowe custard [pieczone desery], Kremy czekoladowe, Kremy
czekoladowe do smarowania, Kremy na bazie kakao w postaci past
do smarowania, Króliczki z czekolady, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Marcepan, Marcepan w czekoladzie, Miękkie zwijane
ciastka z ubitego ryżu [gyuhi], Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki kheer (pudding ryżowy), Migdały w polewie czekoladowej, Mleczne
wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone
torty jogurtowe, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Nielecznicze draże, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację
czekolady, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające
czekoladę, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, Nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, Nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, Nielecznicze
wyroby cukiernicze w formie galaretki, Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, Nielecznicze wyroby cukiernicze, Nieleczni-
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cze wyroby cukiernicze zawierające mleko, Nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, Nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki,
Nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, Nugat, Opłatki, Ornamenty choinkowe [jadalne], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy
macadamia w polewie czekoladowej, Orzechy w czekoladzie, Orzechy
w polewie czekoladowej, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze],
Orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku, Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe (galaretki-) [słodycze], Ozdoby choinkowe
[jadalne], Papadumy, Papier jadalny, Pasty czekoladowe do chleba, Pasty czekoladowe [do smarowania], Pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pastylki cukiernicze do pieczenia, Patyczki z ciasta smażone w głębokim tłuszczu [Youtiao], Pikantne herbatniki, Pływające wyspy [deser], Polewa lub posypka czekoladowa,
Polewy piankowe, Posypka czekoladowa, Praliny z waflem, Preparaty
do produkcji słodyczy, Produkty na bazie czekolady, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przysmak turecki (rachatłukum), Pudding ryżowy, Pudding z chleba, Pudding z kaszy manny, Puddingi, Puddingi do użytku jako desery, Puddingi ryżowe, Puddingi
ryżowe zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, Puddingi z ryżu
i ośmiu rodzajów suszonych owoców, Ryż na mleku, Składniki na bazie
kakao do produktów cukierniczych, Słodkie babeczki Panettone, Słodkie bułki, Słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mochi-gashi), Słodkie
sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze gotowane, Słodycze
lodowe, Słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, Słodycze o smaku lukrecji, Słodycze z żeńszeniem, Słone herbatniki, Słone krakersy, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Smażone ciasteczka plecione,
Solone wafelki, Sopaipillas [smażone ciastka], Sopapilla [smażony
chleb], Sos czekoladowy, Spody do ciasta z krakersów graham, Substytut marcepanu, Substytuty czekolady, Suflety deserowe, Suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej (rakugan), Sztuczna czekolada, Tabletki
[wyroby cukiernicze], Torty Pawłowej z orzechami laskowymi, Torty
Pawłowej o smaku orzechów laskowych, Tiramisu, Taiyaki (japońskie
ciastka w kształcie ryby z różnymi nadzieniami), Trufle czekoladowe,
Trufle (rumowe) [wyroby cukiernicze], Trufle [wyroby cukiernicze], Turecki przysmak w polewie czekoladowej, Vla [holenderski deser mleczny], Wata cukrowa, Wiórki do wyrobów cukierniczych z masła orzechowego, Wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, Wyroby
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze
mrożone, Wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, Wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów,
Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze
o smaku miętowym (Nielecznicze-), Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, Wyroby cukiernicze
w polewie czekoladowej, Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem
owocowym, Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym,
Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze zawierające
galaretkę, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wyroby piekarnicze,
Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Yorkshire puddingi (pieczone puddingi z ciasta naleśnikowego), Ziołowo-miodowe pastylki do ssania
[wyrób cukierniczy], Ziarna kawy powlekane cukrem, Żywność na bazie
kakao, Żywność zawierająca kakao [jako główny składnik].

(111) 347973
(220) 2021 07 19
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V
(540)

(210) 531693

(591) ciemnoniebieski, ciemnoczerwony, beżowy, biały
(531) 27.05.17, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, Aktówki, Teczki, 25
Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakrycia głowy, Skarpetki, Koszule,
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Garnitury, Spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież],
Odzież ze skóry, Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież],
Szaliki, Kurtki, Krawaty, Kurtki bluzy, 35 Reklama, Reklamy telewizyjne,
Reklamy prasowe (przygotowywanie-), Reklama korespondencyjna,
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z odzieżą, obuwiem
i dodatkami do nich, 42 Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(111) 347974
(220) 2021 07 19
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VISTULA WOMAN
(540)

(210) 531692

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, Aktówki, Teczki, 25
Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakrycia głowy, Skarpetki, Koszule,
Garnitury, Spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież],
Odzież ze skóry, Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież],
Szaliki, Kurtki, Krawaty, Kurtki bluzy, 35 Reklama, Reklamy telewizyjne,
Reklamy prasowe (przygotowywanie-), Reklama korespondencyjna,
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z odzieżą, obuwiem
i dodatkami do nich, 42 Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(111) 347975
(220) 2021 07 19
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vistula
(540)

(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry towarzyskie,
Gry logiczne, Gry elektroniczne.

(111) 347977
(220) 2021 07 13
(151) 2021 11 19
(441) 2021 08 02
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hela Foczka do ocalenia
(540)

(210) 531455

(591) biały, fioletowy, zielony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki pluszowe, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne.
(111) 347978
(220) 2021 06 30
(210) 530959
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) FRIMATRAIL FRENOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Majdan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRIMATRAIL frenoplast
(540)

(210) 531691

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, Aktówki, Teczki, 25
Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakrycia głowy, Skarpetki, Koszule,
Garnitury, Spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież],
Odzież ze skóry, Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież],
Szaliki, Kurtki, Krawaty, Kurtki bluzy, 35 Reklama, Reklamy telewizyjne,
Reklamy prasowe (przygotowywanie-), Reklama korespondencyjna,
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z odzieżą, obuwiem
i dodatkami do nich, 42 Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(111) 347976
(220) 2021 07 13
(151) 2021 11 19
(441) 2021 08 02
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KTO KŁAMIE? GRA INTERAKTYWNA
(540)
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(210) 531456

(591) biały, czarny, szary, brązowy, żółty, pomarańczowy,
czerwony, niebieski
(531) 26.11.13, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15

(591) niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Mechanizmy napędowe, Mechanizmy napędowe, inne
niż do pojazdów lądowych, Klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów,
Klocki hamulcowe do maszyn, Części hamulcowe, inne niż do pojazdów, Szczęki hamulcowe do maszyn, Mechanizmy napędowe
i do sprzęgania inne niż do pojazdów lądowych, Hamulcowe klocki,
Hamulcowe okładziny i hamulcowe szczęki inne niż do pojazdów, 12
Hamulce do pojazdów, Hamulcowe klocki i szczęki do pojazdów, Człony hamulcowe do pojazdów, Kompozytowe wykładziny gniazd skrętu
i wykładziny ślizgów bocznych dla wózków transportowych, Okładziny hamulców szczękowych, tarczowych i bębnowych do pojazdów, 42
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Kontrola i testowanie jakości, Kontrola jakości, Kontrola jakości dla osób trzecich,
Wzornictwo przemysłowe, Testowanie materiałów, Prace badawcze
i rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych w zakresie materiałów
ciernych dla osób trzecich, Opracowywanie projektów technicznych,
Badania techniczne i ekspertyzy inżynieryjne, Doradztwo techniczne
i technologiczne w zakresie produkcji kompozytowych materiałów
ciernych dla środków transportu i dla przemysłu.
(111) 347979
(220) 2021 06 30
(210) 530958
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYSTA WÓDKA WYBUHOWA
(540)

(591) zielony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.05.21, 05.05.20
(510), (511) 33 Wódka.
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(111) 347980
(220) 2021 06 30
(210) 530910
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMYSŁOWY SKRZAT
(540)

(591) zielony, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 04.05.21, 05.03.02
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(111) 347981
(220) 2021 06 18
(210) 530467
(151) 2021 11 24
(441) 2021 08 09
(732) GIELO ANDRZEJ, GIELO MARIUSZ GIELO SPÓŁKA CYWILNA,
Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GDAŃSK GDYNIA SOPOT HEL KRYNICA MORSKA
WŁADYSŁAWOWO USTKA DĘBKI JURATA MIĘDZYZDROJE CHAŁUPY
PIASKI KOŁOBRZEG ŁEBA MIELNO REWAL KARWIA POBIEROWO
JASTARNIA ŚWINOUJŚCIE JAROSŁAWIEC JASTRZĘBIA GÓRA PUCK
ROWY JANTAR STEGNA AQUAAMBER GIELO REGIONAL POLAND
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski, biały, złoty
(531) 26.04.03, 26.11.13, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 Dystrybutory wody schłodzonej, oczyszczonej, Dystrybutory wody, Urządzenia do dystrybucji wody [automatyczne],
Urządzenia do dystrybucji wody, Urządzenia do dostarczania wody
pitnej, Instalacje do zaopatrywania w wodę pitną, Automaty do dystrybucji wody, 21 Kubki z papieru, 32 Woda pitna, Woda pitna butelkowana, 43 Wypożyczanie dystrybutorów wody, Wypożyczanie
dozowników wody pitnej.
(111) 347982
(220) 2021 06 09
(210) 530030
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) GREŃ TOMASZ NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANIE
I ADMINISTROWANIE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GN GREŃ NIERUCHOMOŚCI
(540)

(591) bordowy, biały, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18,
26.11.01, 26.11.07
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(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 Gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, Usługi depozytów sejfowych, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Wydawanie kart
przedpłaconych i bonów, Gwarantowanie ubezpieczeń, Ubezpieczenia, Usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych,
Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 37 Usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wydobywanie surowców naturalnych, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Zwalczanie
szkodników i dezynfekcja, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie,
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa budynków, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy
szyb, okien i rolet, Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie kominów, Czyszczenie kotłów,
Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie powierzchni ścian,
Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem, Czyszczenie szamb, Czyszczenie szamb (szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków), Czyszczenie układów
wodociągów, Czyszczenie wanien, Czyszczenie żaluzji, Czyszczenie
zbiorników, Czyszczenie zbiorników magazynowych, Czyszczenie
zbiorników na wodę, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Informacja o naprawach, Instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja
elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, Instalacja gazociągów,
Instalacja gazociągów i wodociągów, Instalacja i naprawa sprzętu
ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja izolacji na murach szczelinowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalacja konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe,
Instalacja materiałów izolacyjnych, Instalacja mebli, Instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, Instalacja odgromników, Instalacja
ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, Instalacja pokryć dachowych,
Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja
przewodów wodociągowych, Instalacja rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, Instalacja sprzętu do automatyki
budynkowej, Instalacja sprzętu do prania i kuchennego, Instalacja
sprzętu hydraulicznego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, Instalacja
systemów do gromadzenia wody deszczowej, Instalacja systemów
do odprowadzania wody deszczowej, Instalacja systemów do zbierania wody deszczowej, Instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja systemów ochrony środowiska, Instalacja systemów ochrony przed piorunami,
Instalacja systemów odprowadzania ciepła, Instalacja systemów
oświetleniowych, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego
i systemów elektroenergetycznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych,
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja systemów telewizji
przemysłowej, Instalacja systemów tłumienia ognia, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja systemów wyciągowych dymu, Instalacja systemów zarządzania ruchem, Instalacja
szamb, Instalacja urządzeń do chłodzenia, Instalacja urządzeń
do oszczędzania energii, Instalacja urządzeń do suszenia, Instalacja
urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń elektrycznych,
Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instalacja
urządzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia
elektrycznego, Instalacja zbiorników na wodę deszczową, Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie i konserwacja systemów nawadniających,
Instalowanie i naprawa pieców, Instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych,
Instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawy pieców, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn
i urządzeń biurowych, Instalowanie konstrukcji tymczasowych
na targi handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na wy-
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stawy handlowe, Instalowanie kotłów, Instalowanie kotw wbijanych
do ziemi, Instalowanie mebli na wymiar, Instalowanie obiektów
i urządzeń magazynowych, Instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Instalowanie paneli kolorowych na fasadach budynków, Instalowanie powłok ognioodpornych, Instalowanie rynien, Instalowanie sprzętu kuchennego, Instalowanie
systemów odkurzania centralnego, Instalowanie systemów telewizji
kablowych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną,
Instalowanie ulicznych afiszy informacyjnych, Instalowanie urządzeń
elektrycznych, Instalowanie urządzeń sanitarnych, Instalowanie
urządzeń zapobiegających kradzieżom, Instalowanie wewnętrznych
ścianek działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych
w budynkach, Instalowanie wykładzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposażenia budynków, Instalowanie wyposażenia kuchennego, Instalowanie zabezpieczeń przed przeciągami na oknach
otwieranych pionowo, Instalowanie zasuw, Izolacja rur, Izolacja rurociągów, Izolowanie rurociągów, Kładzenie dywanów, Konserwacja
dachów, Konserwacja dróg, Konserwacja i naprawa bram, Konserwacja i naprawa dotyczące automatów do zamykania drzwi, Konserwacja i naprawa dźwigów, Konserwacja i naprawa elektrycznych
systemów uziemienia, Konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja i naprawa
instalacji geotermicznych, Konserwacja i naprawa kanałów deszczowych, Konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe, Konserwacja i naprawa ogrzewania towarzyszącego, Konserwacja i naprawa
piorunochronów, Konserwacja i naprawa podłóg, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Konserwacja i naprawa systemów zawierających węże doprowadzające płyny, Konserwacja i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Konserwacja i naprawa systemów
gaszenia pożaru, Konserwacja i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, Konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu,
Konserwacja i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów ochrony przed piorunami, Konserwacja
i naprawa systemów wykrywania pożaru, Konserwacja i naprawa
szlabanów automatycznych, Konserwacja i naprawa turbin gazowych, Konserwacja i naprawa urządzeń do oczyszczania wody, Konserwacja i naprawy budynków, Konserwacja nieruchomości, Konserwacja podłóg drewnianych, Konserwacja podłóg laminowanych,
Konserwacja podłóg z imitacji drewna, Konserwacja przewodów,
Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego
i kuchennych, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, Konserwacja systemów odprowadzania nieczystości [szamb], Konserwacja urządzeń automatycznych, Konserwacja urządzeń oczyszczających wodę, Konserwacja znaków, Malowanie, Malowanie i lakierowanie, Malowanie lub naprawa znaków,
Malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji,
Malowanie natryskowe, Malowanie natryskowe metali, Malowanie
pasów na nawierzchni, Malowanie powierzchni budynków, Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Malowanie znaków,
Montaż bram, Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, Montaż grillów,
Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Montaż i naprawa anten,
Montaż [instalacja] półek, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Montaż ogrodzeń, Montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, Montaż okuć do drzwi, Montaż paneli
gipsowych, Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych,
Montaż podłóg laminowanych, Montaż podłóg podniesionych, Montaż podłóg z imitacji drewna, Montaż półpięter, Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, Montaż stojaków i półek, Montaż tymczasowych barierek, Montaż tymczasowych ogrodzeń, Montaż
wykładzin kanałów ściekowych, Montaż zmiękczaczy wody, Nadawanie faktury sufitom lub ścianom, Nakładanie antypoślizgowych
podłogowych warstw uszczelniających, Nakładanie faktur na sufity,
Nakładanie farb ochronnych na drewno, Nakładanie farby w sprayu,
Nakładanie osłon na kable, Nakładanie osłon na światłowody, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie powłok antygraffiti,
Nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie powłok
ochronnych na powierzchnie wgłębień, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, Nakładanie powłok w celu naprawy ścian, Nakładanie wodoodpornych wykładzin, Nakładanie wylewki posadzkowej, Naprawa dachów, Naprawa dźwigów, Naprawa
filtrów powietrza wlotowego i części do nich, Naprawa i konserwacja
pomp zasilających lub pomp do podwyższania ciśnienia, Naprawa
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i konserwacja pomp, Naprawa instalacji do zaopatrzenia w wodę, Naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, Naprawa instalacji i maszyn produkujących biogaz, Naprawa instalacji sanitarnych, Naprawa
instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Naprawa lub
konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, Naprawa lub konserwacja pomp, Naprawa płytek, Naprawa podłóg drewnianych, Naprawa podłóg laminowanych, Naprawa podłóg z imitacji drewna, Naprawa pokryć podłogowych, Naprawa pomp, Naprawa systemów
doprowadzania gazu, Naprawa systemów kanalizacji, Naprawa
uszkodzeń po pożarze, Naprawcze roboty budowlane, Naprawy betonu, Naprawy elementów betonowych, Naprawy znaków, Nawadnianie gruntów, Oczyszczanie ulic, Odnawianie wnętrz budynków,
Odśnieżanie, Piaskowanie podłóg, Pokrywanie dachów papą, Pokrywanie odpływów, Polerowanie betonu, Polerowanie (czyszczenie),
Pompowanie i czyszczenie szamb, Pompowanie i czyszczenie szamb
wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków, Pompowanie
szamb, Ponowna obróbka powierzchni dachów, Porady dotyczące
zapobiegania blokowaniu się rur wodno-kanalizacyjnych, Powlekanie betonu, Powlekanie kanałów ściekowych, Powlekanie [malowanie], Powlekanie murów, Powlekanie przewodów, Powlekanie rur,
Remont nieruchomości, Renowacja betonu, Renowacja dzieł architektonicznych, Renowacja instalacji elektrycznych, Renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, Spoinowanie murów, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych,
Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie terenów publicznych, Stawianie ogrodzeń zabezpieczających, Stawianie szyldów, Stawianie tablic
reklamowych, Stawianie znaków, Szlifowanie podłóg, Tapetowanie,
Tworzenie faktury ścian, Udzielanie informacji dotyczących naprawy
lub konserwacji kotłów, Udzielanie informacji, porad i konsultacji
na temat czyszczenia, Udzielanie informacji związanych z usługami
polerowania podłóg, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, Usługi doradcze
w zakresie renowacji rowów, Usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie projektów obróbki powierzchni, Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, Usługi
doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi
doradcze w zakresie instalacji pomp, Usługi doradcze w zakresie konserwacji płytek wzorcowych, Usługi doradcze w zakresie dbania
o płytki wzorcowe, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Usługi elektryków, Usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, Usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających, Usługi informacyjne
związane z instalacją systemów zabezpieczających, Usługi konserwacji podłóg, Usługi konserwacji rur, Usługi malarskie, Usługi malowania dekoracyjnego, Usługi malowania domów, Usługi malowania
znaków, Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, Usługi naprawcze
w zakresie pokryć podłóg, Usługi naprawcze w zakresie pokryć schodów, Usługi oczyszczania ulic, Usługi odnawiania mieszkań, Usługi
opróżniania [czyszczenia], Usługi renowacji w zakresie rur odpływowych, Usługi renowacji w zakresie rur do dostarczania wody, Usługi
sprzątania, Usługi stawiania znaków, Usługi układania przewodów
elektrycznych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi
w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie napraw wymienników ciepła, Usługi w zakresie napraw przewodów,
Usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie, Usługi w zakresie
oczyszczania przez piaskowanie, Usługi w zakresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Usługi zamiatania ulic,
Usługi znakowania nawierzchni, Usuwanie graffiti, Usuwanie plam,
Usuwanie wycieków, Wywóz odpadów [czyszczenie], Zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic, Zabezpieczanie przed korozją, Zamiatanie dróg, Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], Znakowanie poziome dróg, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania,
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.

(111) 347983
(220) 2021 06 02
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) ZIEMAK SŁAWOMIR LA MANUEL, Rzgów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 529796
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(540) M lamanuel
(540)

(591) złoty
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.02
(510), (511) 14 Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Breloczki metalowe do kluczy, Breloczki do kluczy, nie z metalu, Breloczki
do kluczy z imitacji skóry, Łańcuszki do kluczy, Chowane breloki do kluczy, Breloki do kluczy z imitacji skóry, Breloczki skórzane
do kluczy, Breloki do kluczy ze skóry, Biżuteria i wyroby jubilerskie,
Biżuteria, Biżuteria na ciało, Biżuteria fantazyjna, Kolczyki, Łańcuszki
[biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Wisiorki, Zawieszki [biżuteria], 18 Etui na karty [portfele], Etui
na wizytówki, Etui na banknoty, Etui na klucze, Etui na karty kredytowe, Etui z imitacji skóry, Etui, futerały na dokumenty, Małe plecaki,
Kosmetyczki, Kopertówki [małe torebki], Plecaki, Plecaki sportowe,
Małe torby dla mężczyzn, Portfele skórzane, Przywieszki do bagażu, Saszetki biodrowe, Torby, Torby plażowe, Torebki, portmonetki
i portfele, Torebki na ramię, Torebki do przewieszania przez ramię,
25 Bielizna osobista i nocna, Apaszki [chustki], Akcesoria na szyję,
Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bikini, Bluzki, Blezery, Bluzy
polarowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Bojówki, Bolerka, Chusty [odzież], Długie kurtki, Damskie luźne topy, Długie
luźne stroje, Dolne części ubrań [odzież], Dzianina [odzież], Dżinsy,
Eleganckie spodnie, Dresy wiatroszczelne, Futra [odzież], Galowa
odzież wieczorowa, Golfy [odzież], Kamizelki, Kąpielówki, Kombinezony [odzież], Kostiumy, Kominiarki, Komplety do joggingu [odzież],
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety skórzane, Kostiumy
kąpielowe, Koszule, Koszulki polo, Koszulki do jogi, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki
z nadrukami, Kurtki [odzież], Legginsy, Letnie sukienki, Majtki, Maski
ochronne [odzież], Maski na oczy, Męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, Narzutki na ramiona [odzież], Nieprzemakalna
odzież wierzchnia, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież do biegania, Odzież wieczorowa, Odzież modelująca, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla
kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież z imitacji skóry, Opaski na szyję [części odzieży], Opaski na biust [odzież], Paski [odzież],
Rajstopy, Półgolfy, Poncza, Polary, Skarpetki, Rękawiczki, Rybaczki,
Slipy męskie, figi damskie, Spodenki, Spódnice, Spódnica-spodnie,
Spódnico-spodnie, Śpioszki, pajacyki [odzież], Spodnie od dresu,
Stroje jednoczęściowe, Stroje plażowe, Stroje sportowe, Stroje wizytowe, Sukienki damskie, Szaliki [odzież], Swetry, Szorty, Szorty kąpielowe, Topy [odzież], Trencze, Japonki, Espadryle, Obuwie plażowe,
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla niemowląt, Obuwie codzienne, Sandały, Pantofle domowe,
Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Czapki sportowe, Czapki
z pomponem, Kapelusze, Opaski na głowę, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami.
(111) 347984
(220) 2021 05 10
(210) 528640
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
GALENUS, Warszawa (PL)

Nr 7/2022

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SULFARINOL
(540)

(591) żółty, czerwony
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Lekarstwa, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne,
Preparaty i substancje farmaceutyczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Krople
do nosa do celów medycznych.
(111) 347985
(220) 2021 06 30
(210) 530948
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) PROFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROFIKA
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, 39 Wynajem pojazdów, Wypożyczanie i wynajem pojazdów.
(111) 347986
(220) 2021 06 28
(210) 530836
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) KURCZAB PIOTR, Kraków (PL);
KURCZAB AGNIESZKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRINESO
(510), (511) 36 Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie
lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie domami, Zarządzanie budynkami, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Zapewnianie stałego zamieszkania, Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie środków finansowych
na rozwój nieruchomości, Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego-),
Wynajmowanie centrów handlowych, Wynajem zakwaterowania
[mieszkania], Wynajem sal wystawowych, Wycena i zarządzanie
nieruchomościami, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu
osób trzecich], Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi znajdowania
mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], Usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem,
Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z ogrodnictwem, Usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie porozumień
dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Usługi powiernicze
w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, Usługi nabywania
nieruchomości, Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich],
Usługi nabywania gruntu, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomo-
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ści, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące
nabywania nieruchomości, Usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości
za prowizję, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Udzielanie informacji o nieruchomościach,
dotyczących majątku i ziemi, Udzielanie informacji dotyczących
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pobieranie
czynszów, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie gruntów
przeznaczonych do dzierżawy, Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie
inwestycji budowlanych, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu
nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Agencje wynajmu zakwaterowania w domach opieki, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje mieszkaniowe [mieszkania],
Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Administrowanie
nieruchomościami, Administrowanie domami czynszowymi, Wynajem nieruchomości i majątku, Pobieranie czynszu, Agencje pobierania czynszów, Odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości,
Usługi płatności za czynsz, Agencje lub pośrednictwo w dzierżawie
lub wynajmie gruntu, Biuro wynajmu mieszkań, Dzierżawa biur,
Dzierżawa budynków, Dzierżawa domów, Dzierżawa gospodarstw
rolnych, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], Dzierżawa pomieszczeń sklepowych, Dzierżawa ziemi, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie
dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie umów dzierżawy, Organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie wynajmu
nieruchomości, Udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi,
Udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, Usługi
agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji
nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji w zakresie
dzierżawy nieruchomości, Usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy
nieruchomości, Usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, Usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem
domów i mieszkań, Usługi wynajmu mieszkań, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem budynków, Wynajem domów, Wynajem domów
do wynajęcia, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem lokali na cele biurowe, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży
detalicznej, Wynajem mieszkań, Wynajem mieszkań i pomieszczeń
biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń
handlowych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Wynajmowanie powierzchni
w centrach handlowych, Zarządzanie domami czynszowymi. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 347987
(220) 2021 05 31
(210) 529628
(151) 2021 11 24
(441) 2021 08 02
(732) ZAHIR & ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNA NINJA BUŁA
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(540)

(591) czarny, biały, żółty, brązowy, zielony, czerwony, fioletowy,
szary
(531) 08.07.10, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, Burgery, Burgery mięsne, Burgery warzywne, Produkty mięsne w formie
burgerów, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, 30 Sos
do kebabów, Wrapy z kurczakiem, Zawijana kanapka typu wrap, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 43 Usługi restauracji fast-food,
Usługi barów typu fast-food na wynos, Bary, Bary przekąskowe, Bary
sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby,
Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe,
Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności
i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe.
(111) 347988
(220) 2021 05 31
(210) 529637
(151) 2021 11 24
(441) 2021 08 02
(732) ZAHIR & ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻÓŁTA SUMO BUŁA
(540)

(591) czarny, biały, brązowy, czerwony, różowy, zielony, fioletowy,
szary, żółty
(531) 08.07.10, 27.05.01, 26.13.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, Burgery, Burgery mięsne, Burgery warzywne, Produkty mięsne w formie burgerów, 30 Sos
do kebabów, Wrapy z kurczakiem, Zawijana kanapka typu wrap, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 43 Usługi restauracji fast-food,
Usługi barów typu fast-food na wynos, Bary, Bary przekąskowe, Bary
sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby,
Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe,
Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności
i napojów dla gości, Usługi barowe, Usługi barów i restauracji, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
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(111) 347989
(220) 2021 02 05
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) PRZYBYLAK PIOTR JTS, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA TAXI
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 524193

(591) czarny, biały, czerwony, żółty
(531) 18.01.09, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.02.07, 26.02.16,
26.02.18, 27.05.01, 29.01.14, 25.07.04
(510), (511) 30 Pizze oraz gotowe przystawki w postaci ciast, Placki,
naleśniki, paszteciki, Prażona kukurydza, przekąski na bazie zbóż,
przekąski na bazie ryżu, kawa, herbata, czekolada, napoje, napoje
na bazie: kawy, herbaty, kakao, czekolady, napoje nielecznicze na bazie ziół, Słodycze, ciastka, lody, Wyroby cukiernicze, gofry, 35 Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej lub hurtowej napojów alkoholowych, oraz wyrobów takich jak: pizza, pizza świeża, pizza mrożona,
pizza wegetariańska, spody do pizzy, makarony zapiekane, wszelkie
potrawy na bazie makaronu i mąki, ciasta, tortille, lasagne, gotowe
dania i przekąski, desery i puddingi, lody, ciastka, kawa, herbata,
cukier, desery, puddingi, lody, ciastka na bazie czekolady lub kawy,
chleb, chleb czosnkowy, spaghetti, preparaty do przygotowywania
pizzy, dodatki i sosy do pizzy, przyprawy dodatki smakowe, ciasto
na pizze, produkty pizzopodobne, 43 Bary szybkiej sprzedaży, kafeterie, kawiarnie, catering, snack-bary, restauracje, Usługi w zakresie prowadzenia punktów obsługi detalicznej specjalizujących się
w wyrobie pizzy do konsumpcji na miejscu oraz poza lokalem, Usługi
gastronomiczne, Przygotowanie dań żywnościowych (pizze) na zamówienie oraz ich dostawa, Usługi zaopatrzenia: w napoje, napoje
na bazie: kawy, herbaty, kakao, czekolady, napoje mrożone, lody, desery, Usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez komputerową sieć w systemie on-line lub przez telefon.
(111) 347990
(220) 2021 02 08
(151) 2021 10 29
(441) 2021 07 12
(732) GADALIŃSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPYOne
(540)

(210) 524246

(591) biały, pomarańczowy, zielony, niebieski
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje.
(111) 347991
(220) 2021 02 24
(210) 525154
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) ASTRA COFFEE AND MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starczanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) more! ŚWIAT JEST LEPSZY, GDY PACHNIE KAWĄ
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(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.01.21, 26.02.07, 24.17.04, 27.05.01,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 11 Urządzenia elektryczne do przygotowywania napojów, w tym kawy, herbaty, kakao, cappuccino, Urządzenia do podgrzewania mleka, Elektryczne ekspresy do kawy, Elektryczne urządzenia do parzenia kawy, Wkłady jako części tych urządzeń, Naboje
jako części tych urządzeń oraz części zamienne do tych urządzeń,
Elektryczne dzbanki do kawy, Elektryczne maszynki do kawy i perkolatory, Elektryczne filtry do kawy, Urządzenia do palenia kawy, 21
Akcesoria kuchenne: maty kuchenne, organizery kuchenne do przyborów: noży, łyżek, łopatek, trzepaczek, szczypiec, formy do pierogów, ciast, kufle na piwo, miseczki, młynki do pieprzu, pieprzniczki
i solniczki, serwetniki naczynia ceramiczne, naczynia na napoje,
otwieracze do butelek, ozdoby z porcelany, sitka do zaparzania herbaty, zastawa stołowa, serwisy do kawy, herbaty, filiżanki do kawy,
filiżanki do herbaty, Czajniczki do herbaty, Dzbanki do kawy, Dzbanki do parzenia kawy, Nieelektryczne filtry do kawy, Stroiki na świece, Spodeczki, Słoiki na ciastka, Szczypce do: cukru, lodu, sałaty,
Świeczniki, Ciśnieniowe ekspresy do kawy, Nieelektryczne urządzenia do spieniania mleka, 30 Kawa naturalna, Kawa rozpuszczalna,
Ekstrakty kawy, Modyfikacja kawy naturalnej, Namiastki kawy, Nienaturalna kawa, Kawa zbożowa, Napoje na bazie kawy, Czekolady
i kakao, Zabielacze do kawy, Wyroby cukiernicze i słodycze, Ciasta,
Lody, Herbata, Herbata owocowa, Napoje na bazie herbaty, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej poprzez zamówienie za pośrednictwem poczty, środków telekomunikacji lub usługi
sprzedaży internetowej produktów takich jak: kawa naturalna, kawa
rozpuszczalna, ekstrakty kawy, modyfikacja kawy naturalnej, namiastki kawy, nienaturalna kawa, kawa zbożowa, Napoje na bazie
kawy, czekolady i kakao, Zabielacze do kawy, Wyroby cukiernicze
i słodycze, Mieszanki owocowe, Lody, Herbata, Herbata owocowa,
Herbata ziołowa, Napoje na bazie herbaty, Koktajle owocowe, mleczne, Urządzenia do przygotowywania napojów: kawy, herbaty, kakao,
cappuccino, Urządzenia do podgrzewania mleka i do spieniania
mleka, Elektryczne ekspresy do kawy, Elektryczne urządzenia do parzenia kawy, Wkłady jako części tych urządzeń, Naboje jako części
tych urządzeń oraz części zamienne do tych urządzeń, Elektryczne dzbanki do kawy, Elektryczne maszynki do kawy i perkolatory,
Elektryczne filtry do kawy, Urządzenia do palenia kawy, Dyspenser
do mleka, Wagi kuchenne, Akcesoria kuchenne: maty kuchenne, organizery kuchenne do przyborów: noży, łyżek, łopatek, trzepaczek,
szczypiec, formy do pierogów, ciast, kufle na piwo, miseczki, młynki
do pieprzu, pieprzniczki i solniczki, serwetniki naczynia ceramiczne,
naczynia na napoje, otwieracze do butelek, ozdoby z porcelany, sitka
do zaparzania herbaty, zastawa stołowa, serwisy do kawy, herbaty,
filiżanki do kawy, filiżanki do herbaty, Kubki, Czajniczki do herbaty,
Dzbanki do kawy, Dzbanki do parzenia kawy, Filtry do kawy, Stroiki
na świece, Spodeczki, Słoiki na ciastka, Szczypce do: cukru, lodu,
sałaty, Świeczniki, Usługi marketingowe, promocyjne oraz przedstawicielskie, 43 Usługi punktów gastronomicznych, barów, restauracji,
kawiarni, pensjonatów, hoteli, związane z zapewnieniem żywności
i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 347992
(220) 2021 04 09
(210) 527291
(151) 2021 11 25
(441) 2021 08 02
(732) Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG, Gallin (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Tchibo. Odkryj to, co naprawdę dobre.

Nr 7/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 11 Elektryczne ekspresy do herbaty, Elektryczne ekspresy
do kawy, Sprzęt i aparatura do przygotowywania gorących i zimnych
napojów, Urządzenia do podgrzewania mleka [w tym z funkcją spieniania], Perkolatory elektryczne i ich części, Urządzenia do gorącej
wody, Czajniki elektryczne, Filtry do wody pitnej, Akcesoria i części
zamienne (o ile zawarte w tej klasie) do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Druki, Ulotki, Broszury, Kartki pocztowe, Czasopisma, Gazety, Nalepki, naklejki [artykuły papiernicze], Szyldy z papieru lub tektury, Szablony [artykuły papiernicze i piśmienne], Plakaty,
25 Ubrania, obuwie, nakrycia głowy, 30 Kawa, produkty kawowe,
ekstrakty kawy, substytuty kawy, Herbata i produkty herbaciane,
w tym herbaty aromatyzowane (nie do celów leczniczych), ekstrakty
herbaty, kakao, kakao w proszku i produkty kakaowe, w tym czekolada, czekolada do picia, Czekolada w proszku, płatki czekoladowe
i napoje czekoladowe, produkty instant do przyrządzania kawy,
herbaty i napojów kakaowych, mrożone cappuccino i gorące napoje
mleczne, mianowicie cappuccino, kawa mleczna i kawa latte, Aromaty i koncentraty kawy, herbaty i kakao, Cukier i wyroby cukiernicze,
Naturalne słodziki, Substytuty cukru, Czekoladowe słodycze, wyroby
piekarnicze i cukiernicze, zwłaszcza ciastka i pieczywo cukiernicze,
Preparaty do przygotowywania napojów na bazie kawy, herbaty,
kakao i czekolady do picia, 35 Marketing, promocja sprzedaży, doradztwo w zakresie sprzedaży i zakupów, reklama, w tym reklama radiowa i telewizyjna, reklama kinowa, zarządzanie dokumentacją reklamową, public relations, badania opinii publicznej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Przyjmowanie
zamówień, usługi związane z zarządzaniem w zakresie zamówień
dostaw i realizacją zamówień na dostawy i fakturowaniem, również
w ramach handlu elektronicznego przez Internet, Prezentacja towarów i usług w sieciach elektronicznych, Pośrednictwo w umowach
kupna i sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci elektronicznych,
36 Wdrażanie środków do pozyskiwania klientów w ramach marketingu poprzez wydawanie kart klientów z funkcjami rabatowymi i /
lub płatniczymi, zbieranie funduszy dla osób trzecich, Zbieranie funduszy na cele charytatywne, 38 Telekomunikacja, 39 Organizowanie
podróży, 43 Zapewnianie żywności i napojów oraz zakwaterowania
dla gości, Prowadzenie wszelkiego rodzaju kawiarni, restauracji i innych placówek gastronomicznych, w tym przygotowywanie żywności i napojów na wynos, Catering, Obsługa mobilnych ekspresów
do kawy (mobilnych punktów z urządzeniami do przyrządzania napojów), Wynajem mebli, bielizny pościelowej, akcesoriów stołowych
i wyposażenia gastronomicznego.

(111) 347993
(220) 2021 04 22
(210) 527920
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732) WITKOWSKA OLGA OMG-OH MY GLASSES, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OMG-Oh my glasses
(510), (511) 9 Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, Etui na okulary,
Etui na okulary dziecięce, Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne,
Etui na okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary słoneczne, Futerały na okulary, Futerały na okulary słoneczne, Modne okulary, Modne
okulary przeciwsłoneczne, Nakładki na okulary słoneczne na magnes,
Okulary, Okulary antyrefleksyjne, Okulary dla dzieci, Okulary do czytania, Okulary do makijażu, Etui na okulary, Okulary korekcyjne, Okulary
ochronne do ochrony oczu, Okulary ochronne, Oprawki do okularów,
Okulary optyczne, Okulary [optyka], Okulary polaryzacyjne, Okulary
przeciwsłoneczne, Przeciwsłoneczne okulary na receptę, Artykuły
optyczne, Etui na akcesoria optyczne, Optyczne artykuły, Soczewki
optyczne, Soczewki optyczne do okularów słonecznych, Soczewki
[szkła] optyczne, Szkło optyczne, 35 Usługi modelek i modeli do celów
reklamowych lub promocji sprzedaży, 40 Szlifowanie szkła optycznego, Usługi szlifierstwa optycznego, Szlifowanie soczewek optycznych,
41 Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Nauczanie i szkolenia, Kursy szkoleniowe związane z obsługą
klienta, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie
konkursów w celach szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowanie pre-
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zentacji do celów szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia
personelu, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określonych zawodów, Udostępnianie
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi,
Udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi,
Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Usługi szkolenia personelu
działu sprzedaży, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkoleniowe
w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, Warsztaty w celach
szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie
kursów szkoleniowych online, 44 Badania optyczne, Usługi badania
wzroku [zakłady optyczne], Usługi optyczne, Usługi kreowania wizerunku okularowego, Usługi stylisty okularowego, Usługi doradcy dobrego widzenia.

(111) 347994
(220) 2021 04 27
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) WOŁOWSKI KRZYSZTOF, Pietrzykowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOLT GAMES
(540)

(210) 528131

(591) czarny, żółty, ciemnożółty, biały
(531) 26.02.13, 01.15.03, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 9 Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Komputerowe
gry losowe, Pobieralne gry komputerowe, Nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, Interaktywne gry hazardowe udostępniane
przez komputer lub platformę mobilną, Zaprogramowane gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], 41 Gry
oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, Udostępnianie
gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp
poprzez globalną sieć i/lub Internet.
(111) 347995
(220) 2021 04 29
(210) 528238
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 14
(732) WWW.MYBESTDREAM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kajakidunajcem.pl
(540)

(591) żółty, niebieski
(531) 01.15.24, 18.03.01, 18.03.23, 02.01.08, 02.01.12, 02.01.23,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Organizowanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem,
Wypożyczanie kajaków, Usługi transportu wodnego, Usługi w zakresie
organizowania transportu wodnego, Rezerwacja miejsc na transport
wodny, Wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych, Wypożyczanie jednostek pływających, 41 Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Wynajem sprzętu do użytku na imprezach sportowych,
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Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja imprez sportowych, Informacja o imprezach rozrywkowych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych.

(111) 347996
(220) 2021 05 13
(210) 528795
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 05
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Z MASARSKIEJ DOLINY
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski
warzywne.
(111) 347997
(220) 2021 05 13
(210) 528801
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TraviComplex
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Suplementy
diety i preparaty dietetyczne, Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
związanych z trawieniem, niestrawnością, problemami gastrycznymi, Suplementy diety wspomagające trawienie, środki ułatwiające
trawienie, Produkty lecznicze zawierające substancje pochodzenia
naturalnego, w tym przetwory roślinne i substancje wyodrębnione
z roślin, Suplementy diety zawierające substancje pochodzenia naturalnego, w tym przetwory roślinne i substancje wyodrębnione z roślin, Produkty lecznicze w postaci płynów, toników, syropów, tabletek, kapsułek, kropli, Suplementy diety w postaci płynów, toników,
syropów, tabletek, kapsułek, kropli.
(111) 347998
(220) 2021 05 17
(210) 528985
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) Sidela SA, Montevideo (UY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POXIPOL 10 min SPOIWO PLASTYCZNE PRZEZROCZYSTY
WYTRZYMUJE DO 1000 KG W życiu zaczyna się kleić KLEI METAL,
SZKŁO, GUMĘ, DREWNO, CEMENT, CERAMIKĘ, ITP. 1000 KG
WYTRZYMUJE DO 1000 KG ODPORNY NA WODĘ WIĄŻE W 10 MIN
www.poxipol.com.pl MADE IN URUGUAY PRODUCENT: FENEDUR S.A.
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, czarny, zielony, żółty
(531) 26.04.18, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Substancje chemiczne do użytku w przemyśle, nauce,
fotografii oraz rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Nieprzetworzone żywice sztuczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, Mieszanki
przeznaczone do gaszenia ognia i zabezpieczające przed ogniem,
Preparaty do hartowania i lutowania, Substancje do garbowania skór
zwierzęcych, Kleje i preparaty klejące do użytku w przemyśle, Kity
i inne pasty do wypełniania, Kompost, obornik, nawozy, Preparaty
biologiczne do użytku w przemyśle i nauce.
(111) 347999
(151) 2021 11 23

(220) 2021 05 17
(441) 2021 08 09

(210) 528986
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(732) Sidela SA, Montevideo (UY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POXIPOL 10 min SPOIWO PLASTYCZNE WYTRZYMUJE DO
1000 KG W życiu zaczyna się kleić KLEI METAL, SZKŁO, GUMĘ,
DREWNO, CEMENT, CERAMIKĘ, ITP. 1000 KG WYTRZYMUJE DO
1000 KG ODPORNY NA WODĘ WIĄŻE W 10 MIN www.poxipol.com.
pl MADE IN URUGUAY PRODUCENT: FENEDUR S.A.
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, czarny, zielony, żółty
(531) 26.04.16, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Substancje chemiczne do użytku w przemyśle, nauce,
fotografii oraz rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Nieprzetworzone żywice sztuczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, Mieszanki
przeznaczone do gaszenia ognia i zabezpieczające przed ogniem,
Preparaty do hartowania i lutowania, Substancje do garbowania skór
zwierzęcych, Kleje i preparaty klejące do użytku w przemyśle, Kity
i inne pasty do wypełniania, Kompost, obornik, nawozy, Preparaty
biologiczne do użytku w przemyśle i nauce.
(111) 348000
(220) 2021 05 19
(210) 529071
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DZIELNE
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski
warzywne.
(111) 348001
(220) 2021 05 19
(210) 529073
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW BOCZEK Z ROZMARYNEM BOGACTWO SMAKU
I AROMATU
(540)

(591) czerwony, żółty, biały, czarny, brązowy, jasnobrązowy,
zielony
(531) 05.01.01, 08.05.02, 26.04.02, 24.17.02, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw,
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warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski
warzywne.

(111) 348002
(220) 2021 05 19
(210) 529084
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW BOGACTWO SMAKU I AROMATU SCHAB
Z ROZMARYNEM
(540)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW BOGACTWO SMAKU I AROMATU SCHAB Z ZIARNAMI
(540)

(591) czerwony, żółty, biały, czarny, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy, jasnoróżowy, zielony
(531) 05.01.01, 05.03.11, 08.05.02, 24.17.02, 25.01.15, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.15, 05.07.01
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa,
dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa
konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne.
(591) czerwony, żółty, biały, czarny, brązowy, jasnobrązowy,
jasnoróżowy, zielony
(531) 05.01.01, 08.05.02, 25.01.15, 24.17.02, 26.04.02, 05.03.11,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski
warzywne.

(111) 348005
(220) 2021 05 19
(210) 529088
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW BOGACTWO SMAKU I AROMATU SZYNKA Z ZIARNAMI
(540)

(111) 348003
(220) 2021 05 19
(210) 529085
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW BOGACTWO SMAKU I AROMATU SZYNKA
Z ROZMARYNEM
(540)

(591) czerwony, żółty, biały, czarny, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy, jasnoróżowy, zielony
(531) 05.07.01, 05.01.01, 05.03.11, 08.05.01, 24.17.02, 25.01.15,
27.05.01, 26.04.02, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa,
dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa
konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne.
(591) czerwony, żółty, biały, czarny, brązowy, jasnobrązowy,
jasnoróżowy, zielony
(531) 05.01.01, 05.03.11, 08.05.02, 24.17.02, 25.01.15, 26.04.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski
warzywne.
(111) 348004
(220) 2021 05 19
(210) 529087
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)

(111) 348006
(220) 2021 05 19
(210) 529117
(151) 2021 11 02
(441) 2021 06 21
(732) NOWICKI FILIP SEVEN-POL FILIP NOWICKI; ICHESTER,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ichester.pl
(510), (511) 3 Perfumy, Kosmetyki, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Lakiery do paznokci, Kremy kosmetyczne, Mydła, szampony, Maski kosmetyczne, Preparaty do demakijażu, Farby
do włosów, Odżywki do włosów, 35 Usługi handlu detalicznego i/lub
hurtowego w zakresie kosmetyków, Usługi handlu detalicznego i/lub
hurtowego w zakresie perfum, Sprzedaż internetowa kosmetyków
i perfum, Reklama, Reklama za pośrednictwem Internetu, Promocja
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sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem Internetu, Aukcje internetowe.

(111) 348007
(220) 2021 06 01
(210) 529698
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 19
(732) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXMED SZPITAL ŚW. ELŻBIETY
(540)

(591) zielony, niebieski
(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Nagrania filmów i programów telewizyjnych, Nagrania obrazu,
dźwięku lub muzyki, Publikacje elektroniczne do pobrania dostarczane
online z baz danych lub z Internetu, Publikacje elektroniczne na nośnikach, 16 Wydawnictwa, druki, książki, broszury, materiały dydaktyczne,
35 Usługi sprzedaży artykułów medycznych i leczniczych, w tym leków,
Usługi sprzedaży kosmetyków, Usługi sprzedaży aparatury oraz wyposażenia i mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 36 Usługi
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Usługi zarządzania wynajmowaniem nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami w nieruchomości, 39 Usługi transportu, transport sanitarny i medyczny krajowy
i międzynarodowy, przewóz chorych, usługi pogotowia do nagłych
wezwań chorobowych i wypadkowych, 41 Medyczne usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, Usługi edukacyjne dotyczące farmacji, Organizowanie
sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych
i szkoleniowych, Usługi w zakresie tworzenia standardów edukacyjnych w zakresie medycyny, zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, Kursy
specjalizacyjne dla onkologów, Prowadzenie i organizowanie seminariów i sympozjów w dziedzinie onkologii, 42 Usługi prowadzenia
prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, Badania
laboratoryjne, genetyczne, medyczne badania naukowe, Badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, 44
Usługi medyczne, Usługi szpitali i klinik medycznych, Usługi w zakresie
ochrony zdrowia, Medyczne badania osób, Opieka pielęgniarska, Prowadzenie placówek rekonwalescencji, Prowadzenie hospicjów, Usługi
rehabilitacji i rekonwalescencji, Usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, Usługi w zakresie badań przesiewowych,
Medyczne usługi oceniania zdrowia i kondycji, Usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie usług medycznych.
(111) 348008
(220) 2021 05 27
(210) 529513
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) POLSKA GRUPA LOTNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Akademia Lotnicza Grupa PGL
(540)

(591) czerwony, biały, ciemnoniebieski, jasnoszary
(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.04, 26.13.25, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi marketingowe, reklama
i marketing, Usługi agencji reklamowych, Usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, 39 Transport, Organizowanie podróży samolotowych,
Wynajem i wypożyczanie samolotów, organizowanie samolotowego
transportu pasażerskiego, Usługi związane z liniami lotniczymi, doradztwo w zakresie transportu lotniczego, 41 Szkolenia, szkolenia dla
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pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, Instruktaże, Instruktaż lotniczy, kursy instruktażowe, Instruktaż w zakresie latania, Organizowanie kursów instruktażowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Wypożyczanie
materiałów instruktażowych, Publikowanie książek instruktażowych,
Publikowanie literatury instruktażowej, Wypożyczanie symulatorów
szkoleniowych, Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Zapewnianie kursów Szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych,
Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Pokazy
[do celów szkoleniowych], Organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu,
Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych,
Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych
dla młodych ludzi i dorosłych, Udostępnianie kursów szkoleniowych
dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określonych
zawodów, Prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych
ze sprawnością fizyczną, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących
zagadnień medycznych, Organizowanie i prowadzenie widowisk lotniczych, Rozrywka w formie pokazów lotniczych, Zawodowe szkolenia
związane z lotniskami, Organizowanie pokazów lotniczych, Instruktaż
w zakresie latania samolotem, Usługi szkoleniowe dotyczące latania,
Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej, Usługi ośrodków sprawności fizycznej, Prowadzenie
zajęć poprawiających kondycję fizyczną, Kursy szkoleniowe dotyczące
sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Fitness kluby,
Prowadzenie zajęć fitness, Sport i fitness Administrowanie [organizacja]
usługami rozrywkowymi, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych
i edukacyjnych, Edukacja, Edukacja zawodowa, Usługi egzaminowania
(edukacyjne), 42 Konsultacje techniczne w dziedzinie techniki lotniczej
i astronautycznej, Usługi naukowo-technologiczne, Badania naukowe
i przemysłowe, Usługi badawczo-rozwojowe, Prace badawczo-rozwojowe nad produktami, Badania i rozwój w zakresie nauki, 43 Usługi
barów i restauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), Usługi zaopatrzenia w żywność, Kontraktowe
usługi w zakresie żywności, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.

(111) 348009
(220) 2020 03 30
(210) 512050
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) ONGENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ongeno
(540)

(591) czerwony, zielony
(531) 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 5 leki, preparaty medyczne, 10 urządzenia medyczne, 44
szpitale, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, usługi medyczne i diagnostyczne w zakresie
leczenia chorób ciała.
(111) 348010
(220) 2020 10 30
(210) 520212
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 26
(732) FABRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EasyGo
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne.
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(111) 348011
(220) 2020 10 30
(210) 520213
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 26
(732) FABRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EasyGO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne.
(111) 348012
(220) 2021 02 06
(210) 524211
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) DEZAL-PRO SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Dęba (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dezal-pro
(540)

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.06, 24.17.01
(510), (511) 8 Żelazka elektryczne, 11 Frytkownice elektryczne, Gofrownice elektryczne, Ruszty elektryczne, Opiekacze elektryczne,
Jajowary elektryczne, Tace elektryczne, Grile elektryczne, Smażarki
elektryczne, Rożna elektryczne, Elektryczne tostery, Elektryczne
opiekacze pieczywa i kanapek, Elektryczne formy do wypiekania
ciasta, wypiekania wafli, Elektryczne garnki ciśnieniowe, Przenośne
urządzenia grzewcze, Czajniki elektryczne, Aparatura chłodząca
do napojów, Elektryczne urządzenia do suszenia owoców, Aparatura
i urządzenia do oczyszczania powietrza, Aparaty do jonizacji i uzdatniania powietrza, Filtry do kawy elektryczne, Grzejniki elektryczne,
Kuchenki mikrofalowe, Podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, Podgrzewacze powietrza, Elektryczne podgrzewacze talerzy, Suszarki do włosów, Elektryczne suszarki łazienkowe do rąk
montowane przy umywalkach, Elektryczne suszarki na powietrze,
Szybkowary elektryczne, Elektryczne urządzenia i instalacje do gotowania, Urządzenia klimatyzacyjne, Wentylatory elektryczne
do użytku osobistego, Wyciągi wentylacyjne i okapy kuchenne, Części zamienne i akcesoria do wyżej wymienionych artykułów, 35 Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne
sprzętu dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie sprzętu AGD, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie wyposażenia domowego, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie urządzeń chłodniczych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie aparatury i urządzeń do oczyszczania
powietrza, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie aparatury do jonizacji i uzdatniania powietrza, import i eksport towarów
w zakresie sprzętu AGD, import i eksport towarów w zakresie wyposażenia domowego, import i eksport towarów w zakresie urządzeń
kuchennych, import i eksport towarów w zakresie części zamiennych
oraz materiałów eksploatacyjnych.
(111) 348013
(220) 2021 01 21
(210) 523404
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) PYDA TOMASZ REMGLAS, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMGLAS WYŁOŻENIA OGNIOTRWAŁE BUDOWA NADZÓR
(540)

(591) czarny, niebieski, czerwony
(531) 29.01.13, 26.11.11, 26.11.12, 26.02.07, 26.02.19, 27.05.01
(510), (511) 11 Piece do topienia [do celów przemysłowych], Piece
do użytku przemysłowego.
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(111) 348014
(220) 2021 03 24
(210) 526600
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLANT HUNTER
(510), (511) 29 Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Oleje i tłuszcze jadalne,
Nabiał i substytuty nabiału, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Zupy i wywary, Gotowe dania warzywne, Sałatki gotowe, Placki smażone, Desery jogurtowe,
Desery mleczne, Desery wykonane z produktów mlecznych, Napoje
mleczne, Substytuty mięsa, wegańskie i wegetariańskie produkty
z substytutami mięsa, Roślinne zamienniki mięsa, Desery na bazie
substytutów nabiału, Desery na bazie sztucznego mleka, Kiełbaski
wegetariańskie, Wędliny wegetariańskie, Pasty owocowe i warzywne, Pasty warzywne, Pasty na bazie orzechów, Dania gotowe z wegetariańskimi i wegańskimi zamiennikami mięsa, Sałatki z wegetariańskimi i wegańskimi zamiennikami mięsa, Wegańskie zamienniki
mleka, Gotowe do spożycia przekąski składające się głównie z ziemniaków, orzechów, owoców i warzyw lub ich mieszanek, 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, Cukierki, batony i guma do żucia, Batony
zbożowe i energetyczne, Cukier, Miód, Cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, Tapioka,
Sago, Mąka, Zbożowe produkty spożywcze, Chleb, Czekolada, Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Przyprawy korzenne, Zioła suszone, Ocet, Sosy, Lód, Gotowe dania z ryżu, Gotowe potrawy na bazie
makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Naleśniki, Placki, Suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Gotowe do spożycia puddingi, Puddingi, Tiramisu, Gotowe
desery [wyroby piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem,
Sałatka z makaronu typu rurki, Herbata mrożona, Sernik, Wegańskie lody, Ciasta wegańskie, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również
z zamienników mięsa, zamienników ryb lub warzyw, Gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem zamienników mięsa, zamienników ryby lub warzyw, Kanapki, Chipsy jako produkty
zbożowe, Chrupki kukurydziane, Gotowe pizze, Popcorn, Przekąski
na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż,
Przekąski wieloziarniste, 31 Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury – przeznaczone do spożycia przez ludzi, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona – przeznaczone do spożycia przez ludzi, Świeże owoce i warzywa, Świeże
zioła, Słód, 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie,
Napoje na bazie orzechów i soi, Aromatyzowane napoje gazowane,
Soki, Wody.
(111) 348015
(220) 2021 03 18
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 02
(732) WAWER JÓZEF LESZEK PPHU LEMAR,
Zemborzyce Podleśne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) twoja pszczółka
(540)

(591) czarny, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.13.04, 03.13.24

(210) 526297
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(510), (511) 19 Moskitiery niemetalowe do drzwi i okien, 20 Rolety
okienne wewnętrzne: rolety papierowe wewnętrzne, rolety materiałowe wewnętrzne, rolety wewnętrzne z polichlorku winylu, rolety
zaciemniające, rolety dzienne tekstylne.

(111) 348016
(220) 2020 10 22
(210) 519825
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAST & PRO
(540)

ce do koszy dachowych, płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych,
powłoki izolacyjne, siatki z włókna szklanego do celów izolacyjnych,
taśmy do wypełniania ubytków, taśmy izolacyjne, taśmy uszczelniające (niemetalowe-), taśmy uszczelniające do drzwi i okien (niemetalowe-), taśmy, paski i błony klejące, tynk izolacyjny, uszczelnienia
wodoodporne, wełna mineralna, wodoszczelne membrany izolacyjne, wypełnienia do szczelin kompensacyjnych, zaprawy izolacyjne, związki chemiczne do uszczelniania przecieków, 19 bitumiczne
fugi na powłoki dachowe, bitumiczne powłoki dachowe, bitumowe
membrany uszczelniające, gips [materiał budowlany], panele polistyrenowe do użytku w budownictwie, szczeliwo bitumiczne do pokrywania dachu, tynk, tynk gipsowy, zaprawa murarska gipsowa, zaprawy budowlane, zaprawy klejowe do celów budowlanych.

(111) 348017
(220) 2013 03 12 K
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) PIELCZYK RADOSŁAW, Klijndijk (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 żywice akrylowe, silikony, oleje silikonowe, monomery stosowane jako szczeliwa, środki dyspergujące, wodne dyspersje polimerowe stosowane w przemyśle, kleje poliuretanowe, kleje
do użytku w przemyśle budowlanym, składniki chemiczne dla budownictwa, powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], powłoki poliuretanowe [inne niż farby], uszczelniające mastyksy
do użytku w przemyśle, środki powlekające [chemikalia], inne niż
farby, mieszanki powlekające [chemikalia], inne niż farby, powłoki
do uodporniania przed czynnikami atmosferycznymi [chemikalia],
kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, płynne
powłoki [chemiczne], powłoki ochronne w płynnej formie do zastosowania na beton [inne niż farby lub oleje], powłoki ochronne
do budynków [inne niż farby lub oleje], membrany do impregnacji
wodoodpornej w postaci płynów chemicznych do użytku w budownictwie, chemiczne mieszanki uszczelniające, grunt do ścian, kity,
wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, kleje do celów
konstrukcyjnych, kleje do impregnacji wodoodpornej, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone
dla przemysłu, preparaty chemiczne do uszczelniania, preparaty
do drewna na bazie żywicy epoksydowej, spoiwa do gipsu, środek
klejący do pokrywania dachu, środki klejące, wypełniacze klejące
do uzupełniania ubytków w powierzchniach, 2 powłoki, powłoki
ochronne do budynków [farby], powłoki do wykańczania powierzchni [farby lub oleje], powłoki do zabezpieczenia betonu przed wodą
[farby lub oleje], powłoki ochronne w postaci farb do celów budowlanych, mieszanki powłokowe w postaci farb, powłoki przeciwwilgociowe [farby], powłoki akrylowe [farby], farby gruntowe, farby i farby
mocno rozcieńczone, mieszanki gruntujące, mieszanki uszczelniające w postaci farb, powłoki bakteriobójcze [farby], powłoki do drewna
[farby], powłoki epoksydowe, powłoki gruntowe, powłoki poliuretanowe [farby], powłoki żywiczne, środki do konserwacji drewna,
uszczelniające płyny [konserwanty] do drewna, uszczelniające
podkłady gruntowe, zaprawy farbiarskie, 17 farby izolacyjne, szczeliwa do połączeń, szczeliwa elastomerowe w formie wyciskanych
past do złączy, półprzetworzone żywice, kity silikonowe, szczeliwa
z kauczuku silikonowego, szczeliwa z poliuretanu, klejące mieszanki uszczelniające, lepkie szczeliwa i mieszanki uszczelniające, pianka
poliuretanowa [półprzetworzona], pianka poliuretanowa do celów
izolacyjnych, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, środki
uszczelniające do stosowania w budownictwie, powłoki przemysłowe do izolacji budynków, środki do uszczelniania okien i drzwi, w postaci szczeliwa, mieszanki uszczelniające, szczeliwa, kauczuk ciekły
[depolimeryzowany], folie izolacyjne, klejąca taśma uszczelniająca
do spoin dachowych, kleje izolacyjne, masy uszczelniające, materiały
do uszczelniania okien i drzwi, materiały do wypełniania, materiały
izolacyjne do dachów, materiały uszczelniające i izolacyjne, membrany uszczelniające niemetalowe, nieprzepuszczalne taśmy kleją-

Nr 7/2022

(210) 521755

(591) brązowo-szary
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 29.01.07, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, kosmetyki, lotony do włosów, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, kamień po goleniu [środek ściągający], antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy, inne niż
do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, błyszczyki do ust, farby do brody, kosmetyki
do brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, farby
do włosów, mydło do golenia, preparaty do golenia, henna [barwnik
kosmetyczny], kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
kosmetyki do makijażu, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, lakiery do paznokci, lakiery (środki do usuwania-), balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki do makijażu, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydła w kostce, mydła, mydło
dezodoryzujące, mydło migdałowe, przeciwpotowe mydła, mydła
przeciwpotowe do stóp, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do odbarwiania, olejki do celów
kosmetycznych, olejki toaletowe, ołówki do brwi, ołówki kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, preparaty chroniące przed promieniowaniem słonecznym, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], kleje do celów kosmetycznych,
puder do twarzy, pumeks, kosmetyki do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje
do przymocowywania sztucznych rzęs, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche szampony, szampony, pomadki do ust, sztuczne paznokcie, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, środki toaletowe, preparaty
ściągające do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, lakier do włosów, preparaty do kręcenia włosów, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wosk do wąsów,
wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, zestawy kosmetyków, lakiery środki
do usuwania lakieru, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czysz-
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czenia zębów, kamień ałun [środek ściągający], esencja badianowa,
aromaty [olejki eteryczne], olejek bergamotowy, ambra [perfumy],
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, ekstrakty kwiatowe [perfumy],
olejki eteryczne, geraniol, olejek jaśminowy, jonony [wyroby perfumeryjne], kamień polerski, preparaty wygładzające [krochmal], bazy
do perfum kwiatowych, mięta do wyrobów perfumeryjnych, esencja
mięty [olejek eteryczny], kora mydłoki (kwilai) do prania, produkty
do odświeżania oddechu w sprayu, oleje czyszczące, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki do perfum i zapachów,
cytrynowe olejki eteryczne, olejki eteryczne z cytryny, środki ścierne
i polerskie, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, paski odświeżające oddech, produkty perfumeryjne, perfumy, piżmo [wyroby perfumeryjne], kamień polerski, kremy do polerowania, papier do polerowania, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, safrol, sole wybielające, terpeny
[olejki eteryczne], płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
olejek golteriowy, woda kolońska, woda lawendowa, woda toaletowa, woda perfumowana, żele do wybielania zębów, 5 mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.

(111) 348018
(220) 2021 03 24
(210) 526614
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) EGM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MCC
(510), (511) 1 Wypełniacze pochodzenia mineralnego, zawierające
w swoim składzie węglan wapnia stosowane jako materiał do produkcji: farb, lakierów i powłok, klejów i mas uszczelniających, tworzyw sztucznych, koncentratów (barwiących i innych), a także w:
chemii gospodarczej i kosmetycznej, rolnictwie, przemyśle paszowym, przemyśle papierniczym, przemyśle gumowym, przemyśle
opakowaniowym, przemyśle spożywczym, przemyśle szklarskim,
przemyśle budowlanym, przemyśle tekstylnym, Węglan wapnia,
Węglan wapnia w proszku, Związki zawierające węglan wapnia, Produkty otrzymywane z przetwarzania, w tym mielenia, przesiewania,
separowania skał osadowych, takich jak wapień i kreda, skał metamorficznych (marmur) oraz ich mieszanin jako materiał stosowany
do produkcji: farb, lakierów i powłok, klejów i mas uszczelniających,
tworzyw sztucznych, koncentratów (barwiących i innych), a także w:
chemii gospodarczej i kosmetycznej, rolnictwie, przemyśle paszowym, przemyśle papierniczym, przemyśle gumowym, przemyśle
opakowaniowym, przemyśle spożywczym, przemyśle szklarskim,
przemyśle budowlanym, przemyśle tekstylnym.
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(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, porady odnośnie biznesowej obsługi klubów zdrowia, usługi klubów
klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
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 i zdrowia, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne klubów,
42 doradztwo w projektowaniu stron internetowych, projektowanie
i obsługa portali internetowych z informacjami i poradami dla kobiet
dotyczących ich kobiecości, seksualności, zdrowia, praw, opracowywanie platform komputerowych, programowanie oprogramowania
do platform informacyjnych w Internecie.

(111) 348021
(220) 2020 10 05
(210) 519098
(151) 2021 11 09
(441) 2020 11 16
(732) BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYV
(540)

(111) 348019
(220) 2021 03 24
(210) 526621
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) PIESIEWICZ BRUNO, Rumia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Valkiria
(510), (511) 13 Tłumiki do broni palnej, Tłumiki do broni, Osłona termiczna.
(111) 348020
(220) 2020 10 05
(210) 519097
(151) 2021 11 09
(441) 2020 11 16
(732) BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYV
(540)

(531) 27.05.01

(591) czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(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 zewnętrz-
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nego i wewnętrznego, środkami higieny osobistej, perfumami, porady odnośnie biznesowej obsługi klubów zdrowia, usługi klubów
klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
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 i zdrowia, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne klubów,
42 doradztwo w projektowaniu stron internetowych, projektowanie
i obsługa portali internetowych z informacjami i poradami dla kobiet
dotyczących ich kobiecości, seksualności, zdrowia, praw, opracowywanie platform komputerowych, programowanie oprogramowania
do platform informacyjnych w Internecie.

(111) 348022
(220) 2019 03 14
(210) 497206
(151) 2021 10 06
(441) 2019 05 06
(732) WYROBA JÓZEF FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA PAKO,
Goczałkowice-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAKO OPAKOWANIA z tektury i folii
(540)

(591) biały, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.15.09, 26.15.11, 27.05.01, 27.05.21, 24.15.13
(510), (511) 16 opakowania kartonowe, karton opakowaniowy, opakowania książek, opakowania na żywność, opakowania na prezenty,
materiały do opakowywania, pudła opakowaniowe kartonowe, wyściełający papier do opakowań, opakowania z tworzyw sztucznych,
szczelne opakowania z tektury, opakowanie na prezenty świąteczne,
kartki do opakowań na prezenty, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane
z tektury, pojemniki opakowaniowe z regenerowanej celulozy, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, materiały opakowaniowe wykonane
z papieru z recyklingu, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego
do opakowywania, materiały opakowaniowe wykonane z opartych
na minerałach substytutach papieru, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, przekładki
do dokumentów, przekładki do zeszytów, tace kartonowe do pakowania żywności, papierowe podkładki na tacki dentystyczne, karton, rolki kartonowe, pudła kartonowe, pudełka kartonowe, kartony
do pakowania, składane pudełka kartonowe, przemysłowy papier
i karton, wystawowe kartonowe pudełka, kartony do dostarczania
towarów, pojemniki kartonowe do pakowania, kartonowe kontenery do pakowania, podstawki pod szklanki z kartonu, wypełnienie
z papieru lub kartonu, pudełka kartonowe do użytku domowego,
kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe
pudełka do pakowania, w formie składanej, folia, folie bąbelkowe
do pakowania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, folie
z polipropylenu do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania,
folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa opakowań kartonowych, kartonów opakowaniowych, opakowań książek, opakowań na żywność, opakowań
na prezenty, materiałów do opakowywania, pudeł opakowaniowych
kartonowych, wyściełającego papieru do opakowań, opakowań
z tworzyw sztucznych, szczelnych opakowań z tektury, opakowań
na prezenty świąteczne, kartek do opakowań na prezenty, nieprzepuszczających powietrza opakowań z papieru, przemysłowych pojemników opakowaniowych z papieru, drukowanych materiałów
opakowaniowych z papieru, materiałów opakowaniowych wykonanych z kartonu, materiałów opakowaniowych wykonanych z tektury,
pojemników opakowaniowych z regenerowanej celulozy, opakowań na prezenty z tworzyw sztucznych, folii przylepnej z tworzyw
sztucznych do opakowań, materiałów opakowaniowych z tworzyw
sztucznych do kanapek, materiałów opakowaniowych wykonanych
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z papieru z recyklingu, folii z bąbelkami z tworzywa sztucznego
do opakowywania, materiałów opakowaniowych wykonanych
z opartych na minerałach substytutach papieru, materiałów amortyzujących lub wyściełających wykonanych z papieru używanych jako
opakowania, przekładek do dokumentów, przekładek do zeszytów,
tac kartonowych do pakowania żywności, papierowych podkładek
na tacki dentystyczne, kartonów, rolek kartonowych, pudeł kartonowych, pudełek kartonowych, kartonów do pakowania, składanych
pudełek kartonowych, przemysłowego papieru i kartonu, wystawowych kartonowych pudełek, kartonów do dostarczania towarów,
pojemników kartonowych do pakowania, kartonowych kontenerów
do pakowania, podstawek pod szklanki z kartonu, wypełnienia z papieru lub kartonu, pudełek kartonowych do użytku domowego, kartonowych pudełek do pakowania w formie gotowej, kartonowych
pudełek do pakowania w formie składanej, folii, folii bąbelkowej
do pakowania, folii do pakowania artykułów żywnościowych, folii
z polipropylenu do pakowania, folii z tworzyw sztucznych do pakowania, folii wodoodpornej z tworzyw sztucznych do pakowania, folii
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, pudełek z tworzyw
sztucznych, pojemników do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełek do pakowania wykonanych z tworzyw sztucznych, pudełek przenośnych z tworzyw sztucznych, skrzynek do pakowania z tworzyw
sztucznych, wytłoczek wykonanych z tworzyw sztucznych, tacek
z tworzyw sztucznych używanych do pakowania żywności.

(111) 348023
(220) 2020 02 06
(210) 509775
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 19
(732) VIRIDIAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Viridian
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, analizatory
do użytku medycznego, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, defibrylatory, elektrokardiografy, pompy do celów medycznych, aparatura medyczna wspomagająca sztuczne oddychanie,
stymulatory serca, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia
do reanimacji, urządzenia do sztucznego oddychania, liczniki pulsu,
35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie
przedstawicielstw handlowych, pokazy towarów, informacja handlowa, publikowanie tekstów promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie aparatury i instrumentów medycznych,
37 usługi w zakresie instalacji aparatury medycznej, usługi w zakresie konserwacji i naprawy aparatury medycznej, usługi doradcze
w zakresie instalacji i konserwacji urządzeń i sprzętu medycznego,
39 dostawa towarów, 41 szkolenia w zakresie urządzeń, aparatury
i instrumentów medycznych, szkolenia w zakresie ochrony zdrowia,
szkolenia w zakresie pierwszej pomocy medycznej, 42 projektowanie i realizacja systemów monitorowania pacjentów, projektowanie
i realizacja medycznej aparatury diagnostycznej, 44 usługi doradcze
w zakresie diagnostyki i monitorowania pacjentów.
(111) 348024
(220) 2020 08 03
(210) 516681
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 14
(732) LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wódka Pan Jabłoński
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje].
(111) 348025
(220) 2020 08 03
(210) 516683
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 14
(732) LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polwados
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje].
(111) 348026
(151) 2021 09 08

(220) 2021 02 19
(441) 2021 05 24

(210) 524935
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(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANACONDA
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, Maszyny, obrabiarki oraz
narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Silniki, układy napędowe i części maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn i silników, 8 Narzędzia rolnicze, ogrodnicze
i do kształtowania krajobrazu.
(111) 348027
(220) 2021 03 04
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 28
(732) ADA STORAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADA STORAGE Secure Document Storage
(540)
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(111) 348029
(220) 2021 03 26
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TONIC JURAJSKI
(540)

(210) 526718

(210) 525549

(591) żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.01, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.08
(510), (511) 39 Pakowanie i składowanie towarów, Usługi konsultacyjne związane z przechowywaniem, Usługi informacyjne związane
z przechowywaniem, Magazynowanie dokumentów, Wynajem magazynów, Usługi magazynowe, Wynajem przestrzeni magazynowej,
Magazynowanie dokumentów archiwizowanych, Wypożyczanie
skrzynek do magazynowania, Wypożyczanie pojemników do magazynowania, Usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania, Magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów,
Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], Fizyczne magazynowanie danych lub dokumentów przechowywanych
elektronicznie, 40 Niszczenie dokumentów, Niszczenie materiałów
tajnych, 42 Przechowywanie danych elektronicznych, Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, Kompresja danych
do elektronicznego przechowywania, Projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, Usługi w zakresie
przechowywania plików elektronicznych w chmurze, Projektowanie
systemów magazynowania danych, Usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych
danych elektronicznych.
(111) 348028
(220) 2021 03 05
(210) 525631
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Skarszewy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Heizpellet
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 4 Paliwo do urządzeń grzewczych, Pellet, 11 Urządzenia
grzewcze, Kotły, piece, wkłady kominkowe, Akcesoria do urządzeń
grzewczych, kotłów, pieców, wkładów kominkowych, Wymienniki
ciepła, pompy ciepła, Grzejniki, elementy instalacji grzewczych.

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 05.07.11, 05.07.14, 01.15.21, 03.11.07, 24.09.02, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Toniki [napoje nielecznicze].
(111) 348030
(220) 2021 04 14
(210) 527543
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 26
(732) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) respirO2
(540)

(591) niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Hiperbaryczne komory tlenowe, nie do celów medycznych, 10 Maski i sprzęt do sztucznego oddychania, Hiperbaryczne
komory tlenowe do celów medycznych, 19 Niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe płytki ścienne,
Materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie,
będące półproduktami: osłony pancerne niemetalowe, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton
i marmur, zawarte w tej klasie, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych.
(111) 348031
(220) 2021 05 21
(210) 529184
(151) 2021 10 29
(441) 2021 07 12
(732) MAZOVIA PATISSERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mazovia Patisserie
(510), (511) 30 Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, Gotowe desery
[wyroby cukiernicze], Mleczne wyroby cukiernicze, Musy (wyroby
cukiernicze), Czekolada, Desery czekoladowe, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Ciasta, Ciastka, Tarty, Tarty (z owocami), Tarty z polewą, Wyroby piekarnicze, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, Ciasteczka
migdałowe, Polewy cukiernicze, Gotowe desery [na bazie czekolady],
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
piekarniczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, 43 Usługi restauracyjne, Usługi kateringowe.
(111) 348032
(151) 2021 11 09

(220) 2021 05 24
(441) 2021 07 19

(210) 529264
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(732) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEFRO czyste ciepło
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Brykiety paliwowe, Paliwo z biomasy, Paliwa ze źródeł biologicznych, Paliwa do celów grzewczych, Paliwo
do rozpalania grilla, Granulki skompresowanego włókna wytwarzane z roślin do użytku jako paliwo, 6 Metalowe zbiorniki do przechowywania skroplonych gazów, Metalowe zbiorniki do przechowywania sprężonych gazów, Zbiorniki do magazynowania gazu (z metalu),
11 Kotły grzewcze, Kominki, Kominki elektryczne, Domowe kominki
gazowe, Piece grzewcze, Piece [urządzenia grzewcze], Armatura
do pieców, Wsporniki do pieców, Prefabrykowane elementy pieców,
Chłodnice do pieców, Piecyki opalane drewnem, Piecyki na drewno,
Piecyki na węgiel, Piece do ogrzewania centralnego, Piece na węgiel drzewny, Piece na paliwa stałe, Aparatura grzewcza do pieców,
Urządzenia wspomagające do pieców, Urządzenia do załadunku pieców, Zbiorniki chłodzące do pieców, Dopalacze będące elementami
pieców, Dysze regulujące [części pieców], Wyprofilowane elementy
instalacji pieców, Piece do sprzedaży w zestawach, Piece o powolnym spalaniu [piece opalane drewnem do użytku domowego],
Piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego],
Misy na zanieczyszczenia [części kominków lub pieców], Rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania w systemach
grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, Urządzenia wentylacyjne, Instalacje do wentylacji, Urządzenia do wentylacji, Urządzenia i instalacje do wentylacji, Urządzenia wentylacyjne
do pomieszczeń mieszkalnych, Instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Wymienniki ciepła,
Wentylatory do wymienników ciepła, Wymienniki ciepła do celów
centralnego ogrzewania, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania energii, Grill, Urządzenie do grillowania, Gazowe urządzenia
do ogrzewania pomieszczeń, Kotły gazowe do centralnego ogrzewania, Piece gazowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Piece elektryczne, Kotły
do centralnego ogrzewania, 35 Usługi sprzedaży detalicznej oraz
handlu hurtowego świadczone tradycyjnie oraz z wykorzystaniem
Internetu związane z następującymi towarami: paliwa stałe, brykiety
paliwowe, paliwo z biomasy, paliwa ze źródeł biologicznych, paliwa
do celów grzewczych, paliwo do rozpalania grilla, granulki skompresowanego włókna wytwarzane z roślin do użytku jako paliwo, metalowe zbiorniki do przechowywania skroplonych gazów, metalowe
zbiorniki do przechowywania sprężonych gazów, zbiorniki do magazynowania gazu (z metalu), kotły grzewcze, kominki, kominki
elektryczne, domowe kominki gazowe, piece grzewcze, piece [urządzenia grzewcze], armatura do pieców, wsporniki do pieców, prefabrykowane elementy pieców, chłodnice do pieców, piecyki opalane
drewnem, piecyki na drewno, piecyki na węgiel, piece do ogrzewania centralnego, piece na węgiel drzewny, piece na paliwa stałe, aparatura grzewcza do pieców, urządzenia wspomagające do pieców,
urządzenia do załadunku pieców, zbiorniki chłodzące do pieców,
dopalacze będące elementami pieców, dysze regulujące [części pieców], wyprofilowane elementy instalacji pieców, piece do sprzedaży
w zestawach, piece o powolnym spalaniu [piece opalane drewnem
do użytku domowego], piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń
do użytku domowego], misy na zanieczyszczenia [części kominków
lub pieców], rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza
do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących
gazów spalinowych, urządzenia wentylacyjne, instalacje do wentylacji, urządzenia do wentylacji, urządzenia i instalacje do wentylacji,
urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, wymienniki ciepła, wentylatory do wymienników ciepła,
wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania, pompy ciepła,
pompy ciepła do przetwarzania energii, grill, urządzenie do grillowania, gazowe urządzenia do ogrzewania pomieszczeń, kotły gazowe
do centralnego ogrzewania, piece gazowe [ogrzewacze pomiesz-
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czeń do użytku domowego], urządzenia elektryczne do ogrzewania,
piece elektryczne, kotły do centralnego ogrzewania.

(111) 348033
(220) 2020 03 30
(210) 512051
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 01
(732) ONGENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Terapie dra Orłowskiego
(510), (511) 5 leki, preparaty medyczne, 10 urządzenia medyczne, 44
szpitale, badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, usługi medyczne i diagnostyczne w zakresie
leczenia chorób ciała.
(111) 348034
(220) 2021 06 10
(210) 530048
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) SZCZEBAK ALEKSANDER PERFECTA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) perfecta
(540)

(531) 26.04.04, 26.04.22, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 18 Parasole przeciwsłoneczne, parasole ogrodowe, parasole reklamowe, parasole kawiarniane, parasolki, pokrowce na parasole.
(111) 348035
(220) 2021 06 10
(210) 530076
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 12
(732) RÓG JAKUB, RÓG ALEKSANDRA ALEX MEDIA SPÓŁKA
CYWILNA, Mszana Dolna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAMI Cosmetics
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Tusze
do rzęs, Stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku,
cieni, Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Kosmetyki do demakijażu:
mleczka, toniki, Kosmetyki do pielęgnacji paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Kosmetyki do pielęgnacji włosów: szampony, odżywki,
Preparaty do pielęgnacji skóry: balsamy, kremy, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Środki do mycia i kąpieli: mydła, żele, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Serum przyspieszające
wzrost rzęs i brwi.
(111) 348036
(220) 2021 05 25
(210) 529338
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) KROPIDŁOWSCY UBEZPIECZENIA SPÓŁKA JAWNA,
Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM UBEZPIECZEŃ KROPIDŁOWSCY od 1991 roku
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Informacje finansowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi aktuarialne,
Usługi ubezpieczeniowe, Wycena finansowa.
(111) 348037
(220) 2021 06 05
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 05
(732) SKANTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piskórka (PL)

(210) 529873
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SkanTree
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Analiza w zakresie marketingu, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo w zakresie marketingu, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Kampanie marketingowe, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Porady
w zakresie marketingu, Reklama i marketing, Usługi agencji marketingowych, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze
dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi marketingowe,
Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie
internetowej, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych.
(111) 348038
(220) 2021 03 19
(210) 526346
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 12
(732) BIKE MOTO CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROROWERY.pl
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Środki czyszczące, 9 Kaski dla rowerzystów, Kaski motocyklowe, Kaski narciarskie, Kaski ochronne dla motocyklistów, Kaski
ochronne dla rowerzystów, Kaski snowboardowe, Okulary dla rowerzystów, Okulary przeciwsłoneczne, 12 Amortyzatory do motocykli,
Amortyzatory do rowerów, Amortyzatory kierownicy [części motocykli], Bagażniki dla motocykli, Bagażniki dla rowerów, Bieżniki
do opon, Blokady hamulców tarczowych do motocykli, Błotniki, Blokady kierownicy, Chlapacze [błotniki] do rowerów, Części i akcesoria
do pojazdów, Części konstrukcyjne do motocykli, Części konstrukcyjne rowerów, Dętki, Dopasowane pokrowce na motocykle, Dopasowane pokrowce na rowery, Dzwonki do motocykli, Dzwonki do rowerów, Elektryczne motocykle, Hamulce [części rowerów], Hamulce
do rowerów, Hulajnogi (pojazdy), Hulajnogi z pedałami, Kierownice
do motocykli, Kierownice do rowerów, Kierunkowskazy do pojazdów, Kierunkowskazy do rowerów, Klaksony do pojazdów, Kierownice, Koła do motocykli, Koła do rowerów, Koła łańcuchowe do motocykli, Koła łańcuchowe do rowerów, Koła zębate [części rowerowe],
Koła zębate do napędów motocyklowych, Kołpaki, Korby rowerowe,
Korby do motocykli, Lądowe pojazdy i środki transportu, Łańcuchy
[części rowerów], Łańcuchy do motocykli, Łatki do naprawy opon,
Linki hamulcowe [części motocykli], Linki hamulcowe do rowerów,
Lusterka do pojazdów, Mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Minirowery, Motocykle, Motocykle do motocrossu, Motorowery, Nóżki do rowerów, Nóżki motocyklowe, Noski rowerowe, Obręcze kół do motocykli, Obręcze kół do rowerów, Obręcze
kół do pojazdów, Ochraniacze ubrania na koła do rowerów, Ochraniacze zderzaków do pojazdów, Ochronne pokrowce do pojazdów
[ukształtowane], Ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane],
Okrycia siodełek do rowerów, Opony, Opony do motocykli, Opony
rowerowe, Opony rowerowe bezdętkowe, Osłony łańcucha do rowerów, Osłony [listwy] na nadkola, Zębatki do przerzutek [części rowe-
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rów], Zestawy naprawcze do dętek, Zestawy narzędzi do naprawy
dętek, Zestawy hamulcowe do pojazdów, Widelce [części rowerowe],
Widełki przednie do motocykli, Wentyle do opon, Układy napędowe
[części rowerowe], Układy zawieszenia do rowerów, Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy do rowerów, Uchwyty kierownicy [części motocykli], Torby rowerowe, Trycykle, Tarcze hamulcowe, Taśma na rączki motocyklowe, Torby na bagażnik rowerowy,
Torby na bagażniki motocyklowe, Torby na motocykl, Szprychy
do kół pojazdów, Sztyce [części do pojazdów], Szosowe rowery wyścigowe, Skutery [pojazdy], Skutery śnieżne, Skutery sterowane elektrycznie, Siodełka do motocykli, Siodełka do rowerów, Silniki do rowerów, Silniki do motocykli, Sakwy boczne motocyklowe, Sakwy
przystosowane do motocykli, Sakwy rowerowe, Rolki [koła pojazdów], Rowerki biegowe [pojazdy], Rowery, Rowery dziecięce, Rowery
elektryczne, Rowery górskie, Rowery jednokołowe, Rowery jednokołowe wyposażone w silnik, Rowery na pedały, Rowery (Siodełka-),
Rowery składane, Rowery sportowe, Rowery szosowe, Rowery trekingowe, Rowery trójkołowe dostawcze, Rowery wyposażone w silnik,
Ramiona kół do motocykli, Ramy do motocykli, Ramy do rowerów,
Quady, Przerzutki do rowerów, Pompki do rowerów, Pokrowce
na siodełka do rowerów, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pokrowce na uchwyty rowerowe, Pokrowce na opony, Pokrowce na pojazdy [dopasowane], Pojazdy [skutery] śnieżne, Pojazdy lądowe, Pojazdy elektryczne, Pojazdy dwukołowe, Podpórki rowerowe,
Podnóżki motocyklowe, Piasty kół, Pedały do motocykli, Pedały
do rowerów, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, 25 Artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, Bluzy sportowe, Buty dla motocyklistów, Buty do jazdy na rowerze, Buty motocyklowe, Buty narciarskie,
Buty piłkarskie, Buty sportowe, Buty treningowe [obuwie sportowe],
Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Komplety sportowe, Kurtki, Kurtki
jako odzież sportowa, Kurtki motocyklowe, Kurtki sportowe, Kurtki
wiatroszczelne, Nakrycia głowy, Nieprzemakalna odzież wierzchnia,
Obuwie, Odzież, Odzież dla rowerzystów, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież gimnastyczna, Odzież nieprzemakalna, Odzież sportowa, Odzież surfingowa, Odzież treningowa, Odzież triatlonowa,
Odzież w stylu sportowym, Odzież wiatroszczelna, Rękawice motocyklowe, Rękawiczki, Skarpetki sportowe, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 35 Usługi sprzedaży różnorodnych towarów w specjalistycznym sklepie i/lub hurtowni, również poprzez Internet i sprzedaż
wysyłkową następujących towarów: Środki czyszczące, Kaski dla rowerzystów, Kaski motocyklowe, Kaski narciarskie, Kaski ochronne dla
motocyklistów, Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski snowboardowe, Okulary dla rowerzystów, Okulary przeciwsłoneczne, Amortyzatory do motocykli, Amortyzatory do rowerów, Amortyzatory kierownicy [części motocykli], Bagażniki dla motocykli, Bagażniki dla
rowerów, Bieżniki do opon, Blokady hamulców tarczowych do motocykli, Błotniki, Blokady kierownicy, Chlapacze [błotniki] do rowerów,
Części i akcesoria do pojazdów, Części konstrukcyjne do motocykli,
Części konstrukcyjne rowerów, Dętki, Dopasowane pokrowce na motocykle, Dopasowane pokrowce na rowery, Dzwonki do motocykli,
Dzwonki do rowerów, Elektryczne motocykle, Hamulce [części rowerów], Hamulce do rowerów, Hulajnogi (pojazdy), Hulajnogi z pedałami, Kierownice do motocykli, Kierownice do rowerów, Kierunkowskazy do pojazdów, Kierunkowskazy do rowerów, Klaksony do pojazdów,
Kierownice, Koła do motocykli, Koła do rowerów, Koła łańcuchowe
do motocykli, Koła łańcuchowe do rowerów, Koła zębate [części rowerowe], Koła zębate do napędów motocyklowych, Kołpaki, Korby
rowerowe, Korby do motocykli, Lądowe pojazdy i środki transportu,
Łańcuchy [części rowerów], Łańcuchy do motocykli, Łatki do naprawy opon, Linki hamulcowe [części motocykli], Linki hamulcowe
do rowerów, Lusterka do pojazdów, Mechanizmy napędowe, w tym
silniki do pojazdów lądowych, Minirowery, Motocykle, Motocykle
do motocrossu, Motorowery, Nóżki do rowerów, Nóżki motocyklowe,
Noski rowerowe, Obręcze kół do motocykli, Obręcze kół do rowerów,
Obręcze kół do pojazdów, Ochraniacze ubrania na koła do rowerów,
Ochraniacze zderzaków do pojazdów, Ochronne pokrowce do pojazdów [ukształtowane], Ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], Okrycia siodełek do rowerów, Opony, Opony do motocykli, Opony rowerowe, Opony rowerowe bezdętkowe, Osłony łańcucha
do rowerów, Osłony [listwy] na nadkola, Zębatki do przerzutek [części rowerów], Zestawy naprawcze do dętek, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, Zestawy hamulcowe do pojazdów, Widelce [części rowerowe], Widełki przednie do motocykli, Wentyle do opon, Układy
napędowe [części rowerowe], Układy zawieszenia do rowerów,

80

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy do rowerów, Uchwyty kierownicy [części motocykli], Torby rowerowe, Trycykle, Tarcze hamulcowe, Taśma na rączki motocyklowe, Torby na bagażnik rowerowy, Torby na bagażniki motocyklowe, Torby
na motocykl, Szprychy do kół pojazdów, Sztyce [części do pojazdów],
Szosowe rowery wyścigowe, Skutery [pojazdy], Skutery śnieżne, Skutery sterowane elektrycznie, Siodełka do motocykli, Siodełka do rowerów, Silniki do rowerów, Silniki do motocykli, Sakwy boczne motocyklowe, Sakwy przystosowane do motocykli, Sakwy rowerowe,
Rolki [koła pojazdów], Rowerki biegowe [pojazdy], Rowery, Rowery
dziecięce, Rowery elektryczne, Rowery górskie, Rowery jednokołowe, Rowery jednokołowe wyposażone w silnik, Rowery na pedały,
Rowery (Siodełka-), Rowery składane, Rowery sportowe, Rowery szosowe, Rowery trekingowe, Rowery trójkołowe dostawcze, Rowery
wyposażone w silnik, Ramiona kół do motocykli, Ramy do motocykli,
Ramy do rowerów, Quady, Przerzutki do rowerów, Pompki do rowerów, Pokrowce na siodełka do rowerów, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pokrowce na uchwyty rowerowe, Pokrowce na opony, Pokrowce na pojazdy [dopasowane], Pojazdy [skutery] śnieżne, Pojazdy
lądowe, Pojazdy elektryczne, Pojazdy dwukołowe, Podpórki rowerowe, Podnóżki motocyklowe, Piasty kół, Pedały do motocykli, Pedały
do rowerów, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, Bluzy sportowe, Buty dla motocyklistów, Buty do jazdy na rowerze, Buty motocyklowe, Buty narciarskie,
Buty piłkarskie, Buty sportowe, Buty treningowe [obuwie sportowe],
Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Komplety sportowe, Kurtki, Kurtki
jako odzież sportowa, Kurtki motocyklowe, Kurtki sportowe, Kurtki
wiatroszczelne, Nakrycia głowy, Nieprzemakalna odzież wierzchnia,
Obuwie, Odzież, Odzież dla rowerzystów, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież gimnastyczna, Odzież nieprzemakalna, Odzież sportowa, Odzież surfingowa, Odzież treningowa, Odzież triatlonowa,
Odzież w stylu sportowym, Odzież wiatroszczelna, Rękawice motocyklowe, Rękawiczki, Skarpetki sportowe, Artykuły i sprzęt sportowy,
Afisze, plakaty, Artykuły piśmiennicze, Broszury, Czasopisma branżowe, Drukowane ulotki informacyjne, Kalendarze, Katalogi, Książki,
Nalepki, Prospekty, Publikacje drukowane, Publikacje promocyjne,
Publikacje reklamowe, Terminarze, Usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży, Organizacja wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Pokazy towarów, Reklama i marketing, Usługi w zakresie
promocji sprzedaży, Reklama, w tym promowanie produktów i usług
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklamy radiowe i telewizyjne..

(111) 348039
(220) 2021 05 13
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) Align Technology, Inc., San Jose (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) invisalign
(540)

(210) 528789

(531) 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 3 Pasty do zębów, wybielacze kosmetyczne, Płyny
do płukania ust i płukanki do ust, Produkty miętowe do odświeżania oddechu, Płyny do płukania zębów przeciw próchnicy, Żel
przeciwbólowy do zębów i dziąseł, Preparaty do higieny jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez, ochraniaczy na usta, klamer
ortodontycznych, aparatów na zęby i innych aparatów ortodontycznych, Roztwory czyszczące do dentystycznych ultradźwiękowych urządzeń do sterylizacji, Roztwory czyszczące do użytku
w dentystycznych i ortodontycznych urządzeniach do dezynfekcji,
Zestawy do czyszczenia aparatów dentystycznych i ortodontycznych składające się ze szczoteczki, środka do czyszczenia zębów, nici
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dentystycznej i roztworu czyszczącego, 5 Medyczne żele fluorowe
do stosowania miejscowego do zębów, Preparaty do powlekania
zębów przeciw próchnicy zawierające fluor, Lecznicze preparaty
dentystyczne przeciw próchnicy, Leczniczy spray doustny, Środki
dezynfekujące, sanitarne preparaty do sterylizacji, Sanitarne preparaty dezynfekujące do czyszczenia aparatów dentystycznych, 9
Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie do obrazowania
cyfrowego wykorzystywane do zobrazowania ruchu zębów i proponowanych planów leczenia, Oprogramowanie komputerowe używane w stomatologii odtwórczej, Oprogramowanie komputerowe
do tworzenia indywidualnie dostosowanych sposobów leczenia ortodontycznego, Oprogramowanie komputerowe używane do udostępniania, śledzenia i modyfikowania proponowanych sposobów
leczenia ortodontycznego oraz danych pacjentów i informacji z nimi
związanych, Oprogramowanie komputerowe dla dentystów do oceny uzębienia pacjenta i planowania leczenia ortodontycznego,
Oprogramowanie do modelowania wspomaganego komputerowo
do użytku w stomatologii i ortodoncji do tworzenia trójwymiarowych komputerowych obrazów uzębienia pacjenta, Komputerowe
stacje robocze do przetwarzania i wyświetlania zgromadzonych obrazów medycznych i dentystycznych, Sprzęt komputerowy do przetwarzania danych oraz transmisji dźwięku i obrazu do odtwarzania
zabiegów dentystycznych i ortodontycznych, 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne i dentystyczne do użytku w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, Aparatura i instrumenty dentystyczne, Aparaty i instrumenty ortodontyczne, Urządzenia i przyrządy
do użytku w stomatologii odtwórczej, Urządzenia ortodontyczne,
Aparaty ortodontyczne do użytku w prostowaniu zębów, Ochraniacze zębów do celów dentystycznych, Lusterka dentystyczne, Zestawy sztucznych zębów, Wiertła dentystyczne, Zaczepy dentystyczne, przęsła i protezy, Przyrządy i aparatura do użytku w zakładaniu
protez dentystycznych, Specjalne pojemniki do przechowywania,
czyszczenia i transportu aparatów ortodontycznych, Kamery skanujące do użytku w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, Kamery
skanujące do wykonywania obrazów medycznych i dentystycznych,
Skanery wewnątrzustne używane do medycznego i dentystycznego
wykonywania, przechowywania, wyszukiwania i transmisji obrazów cyfrowych za pośrednictwem mediów telekomunikacyjnych,
Ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do użytku w dziedzinie
stomatologii i ortodoncji, Ochraniacze dentystyczne, Dentystyczne
szyny zgryzowe chroniące przed zgrzytaniem zębami, Jednorazowe
tace do miejscowego stosowania leków dentystycznych, Przyrządy
do żucia i narzędzia do gryzienia do ćwiczeń mięśni ust, łagodzenia
napięcia szczęki i do użytku w prawidłowym osadzaniu aparatów ortodontycznych, Skrobaczki do języka, Narzędzia do usuwania protez,
ochraniaczy jamy ustnej (dentystycznych), klamer ortodontycznych,
zdejmowanych aparatów ortodontycznych i innych aparatów ortodontycznych, 11 Stomatologiczne urządzenia do ultradźwiękowej
sterylizacji, Sterylizator ultradźwiękowy do aparatów dentystycznych i ortodontycznych, Urządzenia do odkażania za pomocą światła UV do odkażania aparatów dentystycznych i ortodontycznych, 21
Szczoteczki do zębów, szczoteczki do protez, szczoteczki międzyzębowe, wymienne główki do szczoteczek do zębów, Produkty czyszczące międzyzębowe, nić dentystyczna, Wykałaczki dentystyczne,
wykałaczki, Szczotki do czyszczenia języka, Zestawy do czyszczenia
aparatów dentystycznych i ortodontycznych składające się ze szczoteczki, środka do czyszczenia zębów, nici dentystycznej i roztworu
czyszczącego, 40 Produkcja aparatów ortodontycznych na zamówienie, Laboratoria dentystyczne, Usługi techników dentystycznych,
41 Szkolenia z zakresu stomatologii i ortodoncji, Szkolenie z obsługi
aparatów ortodontycznych, Szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania ortodontycznego, Szkolenie ortodontów i lekarzy dentystów w zakresie korzystania z oprogramowania do obrazowania
cyfrowego i wewnątrzustnych kamer skanujących, Organizowanie
i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, kursów instruktażowych, warsztatów, wykładów i sympozjów, wszystko związane
z technikami chirurgicznymi, medycznymi, dentystycznymi i ortodontycznymi, urządzeniami, urządzeniami i sprzętem medycznym,
dentystycznym i ortodontycznym, 42 Umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania
używanego do tworzenia indywidualnie dostosowanych sposobów leczenia dentystycznego i ortodontycznego, Udostępnianie
online, nie do pobrania, oprogramowania do obrazowania cyfrowego używanego do przedstawiania ruchu zębów i proponowanych
planów leczenia, Udostępnianie oprogramowania komputerowe-
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go online nie do pobrania do monitorowania leczenia pacjentów,
Udostępnianie oprogramowania online nie do pobrania do użytku
w świadczeniu usług stomatologicznych i usług ortodontycznych,
Udostępnianie oprogramowania nie do pobrania do modelowania
wspomaganego komputerowo do użytku w stomatologii i ortodoncji w celu tworzenia trójwymiarowych komputerowych obrazów
uzębienia pacjenta, Projektowanie i wdrażanie systemów sprzętu
i oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, Usługi
doradcze dotyczące użytkowania sprzętu i oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne w zakresie wyboru, wdrażania
i użytkowania sprzętu komputerowego i systemów oprogramowania na rzecz osób trzecich, 44 Usługi dentystyczne, Usługi medyczne
i ortodontyczne, Usługi i leczenie stomatologiczne, ortodontyczne,
periodontologiczne, endodontyczne i pedodontyczne, Projektowanie i tworzenie planów leczenia ortodontycznego dla pacjentów,
Udzielanie informacji i porad dotyczących technik, materiałów i produktów dentystycznych i ortodontycznych, Usługi konsultacyjne
w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie ortodoncji, endodoncji, pedodoncji, periodontologii i leczenia stomatologicznego odtwórczego, w tym świadczenie
takich usług online przez Internet lub ekstranet.

(111) 348040
(220) 2021 05 10
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 02
(732) GAJDZIŃSKA BIANKA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIKULEA
(540)

(210) 528633
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dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia pomiarowe,
Czujniki poziomu paliwa, Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Nadajniki sygnałów elektronicznych, Tachometry, Komputerowe bazy
danych, Oprogramowanie komputerowe do globalnych systemów
pozycyjnych [GPS], 35 Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, Pozyskiwanie danych do komputerowych bazy danych, Systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, 38 Usługi w zakresie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Przesyłanie informacji cyfrowych, Przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, Łączność poprzez terminale komputerowe,
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 39 Informacja
o transporcie, Usługi nawigacji w transporcie, 42 Analizy systemów
komputerowych, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Konwersja
danych elektronicznych, Instalacje oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie komputerowego sprzętu, Programowanie
komputerów, Projektowanie systemów komputerowych, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Odzyskiwanie danych komputerowych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instalacje
oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 Licencjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne].

(111) 348042
(220) 2021 06 07
(210) 529901
(151) 2021 11 22
(441) 2021 08 02
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMINO DE COMPOSTELLA Vino Blanco Semi Dulce
PRODUCT OF SPAIN
(540)
(531) 27.05.01, 05.01.12
(510), (511) 3 Maseczki do twarzy, Maseczki do ciała, Serum zapobiegające starzeniu się, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Olejki do celów
kosmetycznych, Nawilżacze do skóry, Preparaty kosmetyczne do pod
prysznic, Kremy do twarzy i ciała, Mydła, Żele oczyszczające, Środki
złuszczające skórę, Toniki do skóry, Sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.
(111) 348041
(220) 2021 05 04
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 02
(732) SATIS GPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SATIS
(540)

(210) 528398

(591) ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Interfejsy
komputerowe, Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Przyrządy do rejestrowania odległości,
Urządzenia do przetwarzania informacji, Urządzenia nawigacyjne

(591) szary, czarny, żółty, czerwony, biały
(531) 03.09.18, 07.01.03, 24.13.02, 24.13.04, 24.13.13, 24.13.17,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino, Wino
mszalne.
(111) 348043
(220) 2021 07 13
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) KRZEWIŃSKI ROBERT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 531491
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(540) equiheart
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.

(111) 348044
(220) 2021 07 09
(210) 531345
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SET TELEVIZIONNYKH
STANTSY, Moskwa (RU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Little Tiaras
(540)

(111) 348046
(220) 2021 07 09
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) BLACHOWSKI PAWEŁ, Głogów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCANDINAVIAN CABLE
(540)

(591) fioletowy, złoty
(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 29.01.12
(510), (511) 16 Papier, tektura, Druki, w tym publikacje drukowane,
periodyki, gazety, kalendarze, biuletyny, książki, plakaty, prospekty,
w tym prospekty reklamowe, druki graficzne, Materiały do introligatorstwa, Fotografie, Materiały biurowe, Kleje do artykułów papierniczych lub do użytku domowego, Materiały dla artystów, Pędzle
malarskie, Maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
Materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatury), Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), Czcionki drukarskie, Matryce do druku ręcznego, 28 Zabawki,
w tym zabawki wypchane, zabawki pluszowe, nadmuchiwane gry
do basenów, wiszące karuzele do zabawy, śmieszne gadżety do zabawy, Domki dla lalek, Pokoje dla lalek, Ubranka dla lalek, Kosmetyki
zabawkowe [nie do stosowania], Lalki, Kukiełki/marionetki, Lalki matrioszki, Pluszowe misie, Figurki do zabawy, Pojazdy zabawkowe, Gry,
w tym gry towarzyskie, gry polegające na budowaniu, gry stołowe,
Karty kolekcjonerskie do gier, Urządzenia do gier, Układanki, Klocki
budowlane [zabawki], Plastelina do zabawy, Ciastolina do zabawy, Modele zabawkowe, Zestawy modeli w skali [zabawki], Modele
pojazdów w skali, Maszyny do gier wideo, Automaty do gier automatyczne i na monety, Kontrolery do zabawek, Kontrolery do konsol do gier, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
Konsole do gier wideo, Roboty-zabawki, Zdalnie sterowane pojazdy
zabawkowe, Trampoliny, Śmieszne gadżety na przyjęcia, Maski karnawałowe, Tuby strzelające na imprezy, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Papierowe czapki na przyjęcia,
Bumerangi, Bączki [zabawki], Lotnie, Latające dyski [zabawki], Drony
[zabawki], Latawce, Kalejdoskopy, Butelki do karmienia lalek, Maty
z zabawkami dla niemowląt, Grzechotki [zabawki], Pluszowe zabawki
z przymocowanym kocykiem rowery trójkołowe dla niemowląt [zabawki], Kapoki do pływania, Huśtawki, Piłki do gier, Pistolety zabawkowe, Kapiszony do pistoletów [zabawki], Pasy do pływania, Artykuły
gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, Dekoracje choinkowe, Ozdoby choinkowe, z wyjątkiem artykułów oświetleniowych
i wyrobów cukierniczych.
(111) 348045
(220) 2021 07 09
(210) 531341
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) E-MSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDR
(540)

(591) czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13

(210) 531332

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Elektryczne kable połączeniowe, Elektryczne kable
z izolacja mineralną, Elektryczne kable do ładowania, Bloki połączeniowe [kable elektryczne], Kable rozruchowe, Kable rozruchowe
do silników, Kable rozruchowe do akumulatorów, Zaciski szczękowe
[przewodniki elektryczne], Zaciski uziemiające, Zaciski uziomowe.
(111) 348047
(220) 2021 07 09
(210) 531328
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 02
(732) KĘDRA MARZENA MKCREATIONS, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dziupla Puszczyka
(510), (511) 2 Naturalne surowe żywice, Żywice naturalne, Żywice
naturalne w stanie surowym, Balsam kanadyjski [żywica naturalna
w stanie surowym], Damara, Gumożywica sosnowa [żywica naturalna w stanie surowym], Gumożywice, Kalafonia, Kopal, Mastyks
[żywica naturalna], Naturalne żywice w stanie surowym stosowane
w produkcji lakierów, Naturalne żywice w stanie surowym do użytku w produkcji pokostów, Powłoki żywiczne, Sandarak, Szelak, Żywice do powlekania, Żywice do stosowania w pigmentacji, Żywice
naturalne barwione na stałe, Drewno barwiące, 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Kadzidła w formie stożków, Kadzidła
zapachowe oczyszczające [kunko], Kadzidła w aerozolu, Aromaty,
Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne], Aromatyczne olejki eteryczne, Esencja mięty [olejek eteryczny], Esencja
badianowa, Emulgowane olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne, Esencje eteryczne, Esencje i olejki eteryczne, Kocanka [olejki
eteryczne], Olej lawendowy, Naturalne olejki eteryczne, Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek miętowy surowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejek z drzewa herbacianego,
Olejek z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki do perfum
i zapachów, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki
eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne z drzewa sandałowego, Olejki eteryczne
z drzewa cedrowego, Olejki nielecznicze, Olejki zapachowe, Olejki
zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, Perfumeryjne produkty, Esencjonalne olejki, Zmieszane olejki eteryczne, Woda
kwiatowa, Terpeny [olejki eteryczne], Roślinne olejki eteryczne,
Preparaty aromaterapeutyczne, Kadzidła, mieszanki kadzidlane, 14
Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Artykuły
ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Dzieła sztuki
wykonane z kamieni szlachetnych, Misbaha [sznury modlitewne],
Paciorki do medytacji, Sznury modlitewne, Turmaliny [kamienie
szlachetne], Szkatułki na biżuterię, Skrzynki na biżuterię z drewna,
Małe szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, Kasetki na biżuterię [szkatułki], Agat [surowy], Agaty, Chalcedon, Gagat, Gagat,
nieprzetworzony lub półprzetworzony, Imitacje kamieni szlachetnych, Jadeity, Kaboszony do wyrobu biżuterii, Kamienie półszla-
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chetne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Kamienie szlachetne
nieobrobione i półobrobione oraz ich imitacje, Kamienie szlachetne
w stanie surowym, Kamienie sztuczne [szlachetne i półszlachetne],
Klejnoty, Klejnoty szlachetne i półszlachetne, Koraliki do robienia
biżuterii, Koraliki do wyrobu biżuterii, Markasyty, Naturalne kamienie szlachetne, Oliwin [kamienie szlachetne], Oliwin [peridot], Opal,
Perydot, Półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone do produkcji biżuterii, Półprzetworzone kamienie szlachetne i ich imitacje, Rubin, Sardonyks [nieobrobiony], Spinel [kamienie szlachetne],
Syntetyczne kamienie szlachetne, Tanzanit będący kamieniem szlachetnym, Sztuczne kamienie szlachetne, Topaz, 20 Statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Dekoracje ścienne
3D wykonane z drewna, Dekoracje wiszące [ozdoby], Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Dzieła sztuki
z bambusa, Dzwonki wietrzne, Figurki drewniane, Figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], Figurki wykonane z cementu gipsowego, Figurki wykonane z gipsu, Figurki wykonane z pochodnych
gipsu, Figurki wykonane z tworzyw sztucznych, Figurki wykonane
z żywicy drzewnej, Figurki z drewna, Figurki z żywicy, Figurki z wosku, Figurki z żywicy odlewane na zimno, Figury drewniane, Łapacze
snów [dekoracje], Modele figurek [ozdoby] z drewna, Modele figurek
[ozdoby] wyrabiane z gipsu, Modele figurek [ozdoby] z syntetycznej
żywicy, Modele figurek [ozdoby] z tworzyw sztucznych, Modele figurek [ozdoby] z wosku, Modele ozdobne z tworzyw sztucznych,
Modele [ozdoby] wykonane z żywicy syntetycznej, Modele [ozdoby]
wykonane z gipsu, Modele [ozdoby] wykonane z tworzyw sztucznych, Ozdobne statuetki wykonane z drewna, Popiersia z drewna,
Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Popiersia z gipsu, Popiersia z kości, Popiersia z tworzyw sztucznych, Posągi z drewna, Posągi z tworzyw sztucznych, Posążki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Przylepne ozdoby z drewna
na ściany, Rzeźby drewniane, Rzeźby wykonane z drewna, Rzeźby
wykonane z gipsu, Rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, Rzeźby
wykonane z wosku, Rzeźby z gipsu, Rzeźby z tworzyw sztucznych,
Statuetki wykonane z żywic syntetycznych, Statuetki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Statuetki z gipsu, Statuetki
z żywicy, Wyroby artystyczne wykonane z drewna, 31 Kwiaty, Rośliny, Surowe produkty leśne, Surowe produkty ogrodnicze, Świeża
bylica pospolita (Yakssuk) jako żywe kwiaty, Świeży owoc derenia
(Sansuyu) jako żywa roślina, Surowe i nieprzetworzone produkty leśne, Produkty rolne (nieprzetworzone), Nieprzetworzone produkty
leśne, Nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Aranżacje z kwiatów
suszonych do celów dekoracyjnych, Aranżacje z żywych kwiatów,
Bukieciki żywych kwiatów przypinane do ubrania, Bukiety z suszonych kwiatów, Bukiety ze świeżych kwiatów, Dekoracje kwiatowe
[naturalne], Dekoracje kwiatowe [suszone], Dekoracje kwiatowe
[świeże], Kompozycje z suszonych kwiatów, Kompozycje z żywych
kwiatów, Kompozycje ze świeżych kwiatów, Konserwowane kwiaty,
Kwiaty cięte, Kwiaty konserwowane do dekoracji, Wieńce z kwiatów
naturalnych, Kwiaty suszone, Kwiaty suszone do dekoracji, Róże,
Róże chińskie, Róże żywe, Suszone bukieciki [przypinane do sukienki], Suszone kwiaty do butonierki, Wieńce z kwiatów naturalnych,
Wieńce z suszonych kwiatów, Wieńce z żywych kwiatów, Girlandy
z kwiatów naturalnych, Kwiaty świeże, Liście z kolb kukurydzy, suszone, do dekoracji, Mech irlandzki, inny niż do celów medycznych,
Naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], Naturalne rośliny
i kwiaty, Paprocie, Pokrzywy, Rośliny domowe, Rośliny doniczkowe,
Rośliny kwitnące, Rośliny liściaste, Rośliny naturalne (żywe), Rośliny pnące, Rośliny suszone, Rośliny suszone do dekoracji, Rośliny
świeże, Rośliny zielone naturalne do dekoracji, Rośliny żywe, Róże
[rośliny], Sadzonki, Świeża paproć [gosari], Trawy [rośliny], Wieńce
z kwiatów świeżo ciętych, Wieńce z suszonych ziół do dekoracji, Wyściółka do wiszących koszyków [mech], Zioła, suszone, do ozdabiania, Złocień [roślina], Żywe kwiaty, Żywe kwiaty naturalne, Drzewa
i produkty leśne, Odpadki roślinne jako surowiec, Świeże owoce,
orzechy, warzywa i zioła.

(111) 348048
(220) 2021 06 30
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) SYNAXAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 530963
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(540) AXOME
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy do celów kosmetycznych,
Barwniki kosmetyczne, Bazy do perfum kwiatowych, Błyszczyki
do ust, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Esencje eteryczne, Farby kosmetyczne
do włosów, brody, ciała, Jonony [wyroby perfumeryjne], Woda Javelle, Kleje do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Kremy kosmetyczne,
Lakier do włosów, paznokci, Maski kosmetyczne, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Odżywki do włosów, Olejki
do celów kosmetycznych, Paski wybielające zęby, Pasta do zębów,
Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Płyny do higieny intymnej lub dezodoryzacji, Pomadki
do ust, Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, Preparaty
do golenia, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty kosmetyczne, Preparaty toaletowe, Produkty do odświeżania oddechu
w sprayu, Produkty perfumeryjne, Szampony, Talk kosmetyczny, Tusze do rzęs, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna,
Woda kolońska, Woda perfumowana, Woda micelarna, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Żele do wybielania zębów.
(111) 348049
(220) 2020 12 01
(210) 529495
(151) 2021 11 15
(441) 2021 06 28
(732) AKANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMA
(540)

(591) czarny, szary
(531) 26.04.01, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, Drzwi metalowe, Drzwi i okna metalowe, Drzwi metalowe do budynków, Drzwi
metalowe do garaży, Drzwi ogrodowe (Metalowe obramowania-),
Drzwi wahadłowe metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, rolety zewnętrzne metalowe, Żaluzje zwijane metalowe,
Metalowe żaluzje architektoniczne, Metalowe żaluzje zwijane, Moskitiery metalowe, Rolety metalowe, Stal (Rolety ze-), Rolety okienne
zewnętrzne metalowe, Rolety zwijane [zewnętrzne] z metalu, Rolety
zaciemniające [zewnętrzne] z metalu, Poziome rolety weneckie [zewnętrzne], z metalu, Rolety weneckie [zewnętrzne] wykonane z metalu, Metalowe rolety zewnętrzne do kierowania światła, Metalowe
żaluzje pionowe [zewnętrzne], Metalowe, okienne żaluzje zwijane,
Metalowe żaluzje weneckie [zewnętrzne], Żaluzje listwowe poziome
[zewnętrzne] z metalu, Żaluzje metalowe w postaci ukośnych deszczułek, Metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, Żaluzje
pionowe z metalu [zewnętrzne], Żaluzje metalowe [przeznaczone
na zewnątrz], Żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, Metalowe
profile, Profile aluminiowe, Termoizolowane profile metalowe, Metalowe komponenty budowlane, Metalowe sznury do żaluzji, 9 Regulatory do żaluzji z lamelami [elektryczne], 11 Żaluzje do regulacji światła, Żaluzje oświetleniowe, Żaluzje do odbijania światła, 19 Bramy
garażowe do użytku domowego (Niemetalowe-), Moskitiery niemetalowe, Okiennice niemetalowe, Moskitiery (Niemetalowe-) na drzwi,
Moskitiery (Niemetalowe-) do okien, Profile drewniane, Profile niemetalowe dla budownictwa, Niemetalowe rolety antywłamaniowe, Rolety [zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, Rolety zewnętrzne do okien
(Niemetalowe-), Drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego,
Rolety do użytku zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], Poziome rolety weneckie [zewnętrzne], nie z metalu lub tkanin, Żaluzje
zwijane (Niemetalowe-), Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, Żaluzje
z poziomych listewek [zewnętrzne] nie z metalu lub tkanin, Żaluzje
[zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, Żaluzje antywłamaniowe z materiałów niemetalowych, 20 Rolety wewnętrzne metalowe
ukierunkowujące światło, Rolety austriackie, Rolety okienne, Rolety
termoizolacyjne, Rolety papierowe, Rolety wewnętrzne, Rolety bambusowe, Rolety okienne [wewnętrzne], Rolety do okien, Okna [Rolety
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wewnętrzne-], Rolety zaciemniające [wewnętrzne], Rolety materiałowe wewnętrzne, Rolety wewnętrzne okienne, Rolety listewkowe
zaciemniające [wewnętrzne], Rolety zaciemniające [listewkowe, wewnętrzne], Rolety wewnętrzne okienne papierowe, Rolety do użytku
wewnętrznego, Rolety wewnętrzne okienne [meble], Rolety okienne
tekstylne wewnętrzne, Rolety wykonane z drewna [wewnętrzne],
Rolety wewnętrzne z polichlorku winylu, Rolety z plecionek drewnianych [meble], Żaluzje wewnętrzne, Żaluzje drewniane, Drewniane
żaluzje, Żaluzje weneckie, Żaluzje pionowe [wewnętrzne], Żaluzje
weneckie [wewnętrzne], Żaluzje wewnętrzne listwowe, Metalowe
żaluzje weneckie [wewnętrzne], Wewnętrzne żaluzje poziome o listewkach nastawnych [żaluzje weneckie], Metalowe wewnętrzne
żaluzje okienne, Żaluzje z lamelami [wewnętrzne], Żaluzje do wnętrz
oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, Żaluzje (Wewnętrzne
z listewek-) do ochrony przed światłem, Wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony przed światłem, Żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa (Sudare), Poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] na drzwi,
Wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych lamelach, Żaluzje niemetalowe listewkowe do użytku wewnętrznego, Żaluzje listewkowe poziome [wewnętrzne] na drzwi, Poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] do okien, Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Wewnętrzne
papierowe żaluzje okienne, Łączniki do żaluzji listewkowych, Akcesoria do żaluzji, niemetalowe, Niemetalowe klamry do mocowania
żaluzji plisowanych, Klamry (Niemetalowe-) do mocowania żaluzji
plisowanych, Zakończenia sznurków do żaluzji z materiałów niemetalowych [uchwyty], Mechanizmy sterujące do żaluzji poziomych,
ustalające stopień ich otwarcia [nieelektryczne], 22 Daszki [markizy], Markizy plastikowe, Markizy i brezenty, Taśmy do żaluzji, Taśmy
i pasy, Taśmy elastyczne do wiązania, Niemetalowe taśmy lub złącza
mocujące, Taśmy niemetalowe do owijania i związywania, Tekstylne
żaluzje zewnętrzne, 24 Moskitiery, Moskitiery zaprawiane insektycydami, Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych,
Plisowane żaluzje przeciwsłoneczne, 37 Instalowanie i naprawa żaluzji, Montaż żaluzji i rolet, Naprawa rolet okiennych, Naprawa zasłon,
Usługi montażu zasłon, Pranie materiałów tekstylnych, Usuwanie
plam z tkanin, Wieszanie zasłon, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Instalowanie i naprawianie
rolet okiennych, Budowa osłon, Naprawa osłon przeciwsłonecznych,
Instalacja osłon przeciwsłonecznych.

(111) 348050
(220) 2021 07 06
(210) 531141
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MY WÓLCZANKA
(510), (511) 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, Aktówki, Teczki, 25
Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakrycia głowy, Skarpetki, Koszule,
Garnitury, Spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież],
Odzież ze skóry, Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież],
Szaliki, Kurtki, Krawaty, Kurtki bluzy, 35 Reklama, Reklamy telewizyjne, Reklamy prasowe (Przygotowywanie-), Reklama korespondencyjna, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z odzieżą,
obuwiem i dodatkami do nich.
(111) 348051
(220) 2021 07 06
(210) 531142
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VISTULA COMMUNITY
(510), (511) 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, Aktówki, Teczki, 25
Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakrycia głowy, Skarpetki, Koszule,
Garnitury, Spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież],
Odzież ze skóry, Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież],
Szaliki, Kurtki, Krawaty, Kurtki bluzy, 35 Reklama, Reklamy telewizyjne, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklama korespondencyjna, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z odzieżą,
obuwiem i dodatkami do nich.
(111) 348052
(151) 2019 10 30

(220) 2019 02 21
(441) 2019 04 15

(210) 496274
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(732) WRÓBEL HANNA MAGDALENA CREONET, Ostrów
Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dzieciochatki
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach.
(111) 348053
(220) 2019 10 24
(210) 506025
(151) 2020 03 26
(441) 2019 12 09
(732) TRELIŃSKI PRZEMYSŁAW LONTREX, Będzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAPIEX KULTOWE ZAPIEKANKI
(540)

(591) biały, zielony
(531) 25.01.05, 25.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 mięso zapiekane w cieście, potrawy na bazie mąki,
zapiekanki, 43 usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie barów,
restauracji, moteli, pensjonatów, usługi cateringowe, zaopatrywanie
w żywność.
(111) 348054
(220) 2019 10 16
(210) 505709
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 24
(732) DURDYN ADAM, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AUTO LOOK
(510), (511) 35 sporządzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących charakterystyki, jakości i cen ogólnodostępnych
towarów i usług, udzielanie informacji i porad dotyczących charakterystyki, jakości i cen ogólnodostępnych towarów i usług, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne i udzielanie informacji w tym
zakresie, udostępnianie rynku on-line dla celów kupna i sprzedaży
towarów, usługi porównywania cen, aranżowanie, wyszukiwanie
źródeł, publikowanie i dostarczanie recenzji produktów, usługi
promocyjne, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama on-line, dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie i publikacja tekstów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, w tym
w Internecie i innych sieciach komputerowych, usługi zarządzania
reklamą, organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych
lub reklamowych, informacja gospodarcza i pomoc w działalności
gospodarczej, sporządzanie zestawień statystycznych, kompilacja
i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej części i akcesoriów samochodowych, w tym
przez sieci komputerowe i Internet, obsługa zleceń zakupów, pomoc
w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi
na rzecz osób trzecich, usługi informacji handlowej on-line, kompilowanie i rozpowszechnianie katalogów firm i list klientów, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany
towarów i/lub usług, usługi w zakresie porównywania i omawiania
produktów/usług, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zarządzanie bazami danych,
informacje na temat zasobów pojazdów, usługi wyszukiwania baz
danych samochodów, obsługa platformy handlowej on-line w celu
pośrednictwa w transakcjach handlowych między stronami trzecimi w sprzedaży i nabywaniu towarów, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, udostępnianie powierzchni on-line na ogłoszenia drobne,
usługi reklamowe i promocyjne, zbieranie danych w celu umieszczania ich w bazach komputerowych, uaktualnianie materiału reklamowego, obsługa baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi pośrednictwa w handlu majątkiem
ruchomym, przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług,
obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej
samochodów, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
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ternetu, organizowanie aukcji internetowych, obsługa programów
lojalnościowych, usługi aukcyjne samochodów online za pośrednictwem Internetu, kompilacja on-line komputerowych baz danych
i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line, usługi w zakresie
porównywania zakupów, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie
towarów tych sprzedawców, marketing internetowy, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, reklama i marketing, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych,
usługi współpracy z blogerami, 38 udostępnianie blogów, forów, fotogalerii, pokojów rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line
do transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami, transmisja i dzielenie się wiadomościami, informacjami, obrazami, wideo i nagraniami dźwiękowymi, usługi związane z portalami
internetowymi, usługi przesyłania informacji tekstowej i graficznej
z użyciem komputera, usługi prowadzenia portali internetowych,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], świadczenie usług
on-line w zakresie tablic ogłoszeń, udostępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, zapewnianie użytkownikom
dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do elektronicznej
sieci on-line w celu wyszukiwania danych, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, usługi komunikacji internetowej, transmisja danych
wideo za pośrednictwem Internetu, komunikacja za pośrednictwem
blogów online, emisja treści wideo, transmisja informacji poprzez
systemy komunikacji wideo, transmisja strumieniowa materiałów
wideo w Internecie, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, usługi komunikacji audio, usługi dźwiękowo-tekstowe
[audiotext], transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu,
dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu.

(111) 348055
(220) 2021 02 01
(210) 524030
(151) 2021 07 15
(441) 2021 03 29
(732) GNIADEK-MAGUSIAK KAROLINA CONSTANCE BEAUTY
CLINIC, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONSTANCE BEAUTY CLINIC
(540)
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(540) DAMIR
(540)

(531) 27.05.01, 26.03.01, 07.01.08
(510), (511) 19 Domy modułowe, niemetalowe, Niemetalowe domy
przenośne, Domy niemetalowe prefabrykowane, Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], 37 Usługi ogólnobudowlane, Budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, budynków letniskowych
i gospodarczych, budynków użyteczności publicznej, budynków
produkcyjnych i przemysłowych, małej architektury oraz innych
obiektów budowlanych, Usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, Prace remontowe, Prace konserwacyjne, Prace
wykończeniowe, Usługi budowlane instalacyjne, Usługi informacji
oraz nadzoru budowlanego, Instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
Tynkowanie, Malowanie, Uszczelnianie budynków, Zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, Instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, Usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych.
(111) 348057
(220) 2021 04 02
(210) 527018
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) GEOMAX MISZTAL-STATECZNY SPÓŁKA JAWNA,
Opole Lubelskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKI SANDOMIERSKIE
(540)

(591) biały, brązowy, pomarańczowy, szary, zielony, czarny
(531) 29.01.15, 06.07.04, 24.09.02, 08.03.01, 08.01.19, 26.11.03,
25.01.19, 11.03.02, 08.03.02, 27.05.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Cukierki, krówki.
(111) 348058
(220) 2021 04 11
(210) 527343
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732) SKRZYNKA Z POLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Święcice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKRZYNKA Z POLA
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.15, 05.05.21
(510), (511) 44 Fizjoterapia, Fizykoterapia, Usługi masażu, usługi manicure/pedicure/podologii, Prowadzenie salonów piękności, Makijaż permanentny, Usługi tatuażu, wizażu, medycyny estetycznej, małej chirurgii, Zabiegi odchudzające, Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.
(111) 348056
(220) 2021 03 04
(210) 525544
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) BADOWSKI DAMIR SPÓŁKA JAWNA, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.13, 05.03.14, 26.13.99
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(510), (511) 31 Świeże warzywa, Grzyby, Świeże owoce, Zioła, 39 Dostarczanie towarów, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Magazynowanie towarów, Pakowanie i opakowywanie towarów, Pakowanie i składowanie towarów, Transport samochodowy.

(111) 348059
(220) 2021 04 02
(210) 527232
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 28
(732) MACKE-EJCHART MARTA SHORTLIST CONSULTING,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CMO SUMMIT BY SHORTLIST
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 09.01.01, 09.01.06, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 16 Wydawnictwa, Materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały konferencyjne, Zeszyty, notatniki,
druki, publikacje, publikacje drukowane, katalogi, raporty, książki, 35
Doradztwo w zakresie zarządzania, Promowanie dobrych praktyk
biznesowych poprzez tworzenie i rozpowszechnianie materiałów
promocyjnych promujących innowacje z zakresu marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie strategii komunikacji PR i w reklamie, badania rynkowe i usługi
marketingowe, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, Badania rynkowe, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy z organizacjami
branżowymi (biznes, marketing, reklama), 41 Organizowanie, prowadzenie i obsługa seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów,
zjazdów, forum, spotkań, warsztatów, szkoleń, konkursów (edukacja
lub rozrywka), Usługi wydawnicze, Organizowanie, prowadzenie
i obsługa szkoleń z zakresu wiedzy nt. marketingu, strategii komunikacyjnych w PR i reklamie, badań rynkowych, praktyk biznesowych,
Organizowanie konkursów z zakresu osiągnięć w dziedzinach marketingu, strategii komunikacyjnych w PR i reklamie, badań rynkowych,
praktyk biznesowych, Organizowanie forum marketingu i biznesu
dotyczącego wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie
zarządzania, 45 Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe.
(111) 348060
(220) 2021 04 02
(210) 527263
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 28
(732) MACKE-EJCHART MARTA SHORTLIST CONSULTING,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CMO SUMMIT BY SHORTLIST
(510), (511) 16 Wydawnictwa, Materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały konferencyjne, Zeszyty, notatniki,
druki, publikacje, publikacje drukowane, katalogi, raporty, książki, 35
Doradztwo w zakresie zarządzania, Promowanie dobrych praktyk
biznesowych poprzez tworzenie i rozpowszechnianie materiałów
promocyjnych promujących innowacje z zakresu marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie strategii komunikacji PR i w reklamie, badania rynkowe i usługi
marketingowe, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, Badania rynkowe, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy z organizacjami
branżowymi (biznes, marketing, reklama), 41 Organizowanie, prowadzenie i obsługa seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów,
zjazdów, forum, spotkań, warsztatów, szkoleń, konkursów (edukacja
lub rozrywka), Usługi wydawnicze, Organizowanie, prowadzenie
i obsługa szkoleń z zakresu wiedzy nt. marketingu, strategii komuni-
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kacyjnych w PR i reklamie, badań rynkowych, praktyk biznesowych,
Organizowanie konkursów z zakresu osiągnięć w dziedzinach marketingu, strategii komunikacyjnych w PR i reklamie, badań rynkowych,
praktyk biznesowych, Organizowanie forum marketingu i biznesu
dotyczącego wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie
zarządzania, 45 Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe.

(111) 348061
(220) 2021 04 15
(151) 2021 10 24
(441) 2021 07 05
(732) BODY UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolbrom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEEL BETTER NUTRITION
(540)

(210) 527599

(591) czarny, szary, czerwony, żółty, zielony
(531) 05.05.19, 27.05.01, 29.01.15, 26.02.07
(510), (511) 5 Suplementy diety, 35 Reklama, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: suplementy diety, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: suplementy diety, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: suplementy diety, Reklama
i marketing, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama w Internecie dla osób trzecich.
(111) 348062
(220) 2021 04 20
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) NEWPEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NewPest
(540)

(210) 527892

(591) jasnoniebieski, jasnozielony, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.12
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Biologiczne preparaty, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Dodatki chemiczne do fungicydów,
Nawozy, Preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin
zbożowych, Preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, Preparaty
do regulacji wzrostu roślin, Preparaty hamujące kiełkowanie warzyw,
Preparaty poprawiające kondycję gleby, Preparaty z mikroelementów dla roślin, Środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, Środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki
chemiczne dla przemysłu, Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, Środki do ochrony nasion, Środki owadobójcze (Dodatki
chemiczne do-), 5 Antybakteryjne środki do mycia rąk, Biocydy, Fungicydy, Herbicydy, Insektycydy, Lep na muchy [taśmy], Lep na muchy,
Papier przeciwmolowy, Pestycydy, Preparaty chemiczne do leczenia
chorób roślin zbożowych, Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni,
Preparaty do niszczenia szkodników, Preparaty do tępienia larw, Preparaty do tępienia ślimaków nagich, Preparaty do zwalczania myszy,
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Preparaty przeciw molom, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki do tępienia much, Środki do tępienia szkodników, Środki odkażające, Środki odstraszające owady,
Środki przeciw pasożytom, Środki przeciw roztoczom, Środki przeciwrobaczne, Trutki na szczury.

(111) 348063
(220) 2017 04 06
(210) 470106
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) BŁOCH KATARZYNA, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TURBO SHOCK
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, fitness kluby,
nauka aerial fitness, usługi klubów zdrowia, usługi sportowe i w zakresie fitness, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną, usługi doradcze
w zakresie ćwiczeń fizycznych, udostępnianie obiektów i sprzętu
do ćwiczeń i fitnessu, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności
fizycznej, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness
za pomocą portalu on-line, usługi fitness klubów, sport i fitness.
(111) 348064
(220) 2021 02 22
(210) 524994
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732) ŁUKASZEWICZ DAMIAN LENZO, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lenzo
(510), (511) 9 Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Futerały na okulary, Modne okulary, Modne okulary przeciwsłoneczne,
Ochronne (Okulary-) do uprawiania sportu, Okulary, Okulary 3D,
Okulary antyrefleksyjne, Okulary do czytania, Okulary do uprawiania
sportu, Okulary inteligentne, Okulary korekcyjne, Okulary, okulary
słoneczne i soczewki kontaktowe, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], 18 Parasole i parasolki, Skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce
i skóry surowe, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, Etykiety skórzane, Etui na karty wykonane
z imitacji skóry, Meble (Wykończenia ze skóry do-), Opaski skórzane,
Paski z imitacji skóry, Paski skórzane [inne niż odzież], Wykończenia
i dekoracje ze skóry do mebli, Aktówki [wyroby skórzane], Artykuły
podróżne [walizki, torby], Etui z imitacji skóry, Kosmetyczki, Kuferki
kosmetyczne, Małe portmonetki, Podróżne (Torby-), Portfele, Portfele skórzane, Portfele wraz z etui na karty, Portmonetki, Portmonetki
skórzane, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy,
Obuwie, Odzież, Bielizna osobista i nocna, Paski, Paski materiałowe
[odzież], Paski skórzane [odzież], 35 Sprzedaż na rzecz osób trzecich
za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: kamieni szlachetnych, pereł, metali szlachetnych i ich imitacji,
kółek na klucze i breloczki oraz zawieszek do nich, artykułów z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacji, przyrządów do mierzenia czasu, pudełek na biżuterię i pudełek na zegarki,
biżuterii, wyrobów biżuteryjnych, wyrobów jubilerskich, zegarków,
budzików, okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary
przeciwsłoneczne, futerałów na okulary, modnych okularów, modnych okularów przeciwsłonecznych, ochronnych okularów do uprawiania sportu, okularów, okularów 3D, okularów antyrefleksyjnych,
okularów do czytania, okularów do uprawiania sportu, okularów inteligentnych, okularów korekcyjnych, okularów słonecznych i soczewek kontaktowe, zestawów soczewek [wzierniki, okulary], parasolów
i parasolek, skór i imitacji skóry, skór zwierzęcych i skór surowych oraz
wyrobów z tych materiałów, waliz, toreb podróżnych, toreb, portfeli
i innych artykułów służących do przenoszenia, etykiet skórzanych,
etui na karty wykonane z imitacji skóry, mebli (wykończenia ze skóry
do-), opasek skórzanych, pasków z imitacji skóry, pasków skórzanych,
dekoracji i wykończeń ze skóry do mebli, aktówek [wyroby skórzane],
artykułów podróżnych [walizki, torby], etui z imitacji skóry, kosmetyczek, kuferków kosmetycznych, małych portmonetek, toreb podróżnych, portfeli, portfeli skórzanych, portfeli wraz z etui na karty, portmonetek, portmonetek skórzanych, nakryć głowy, obuwia, odzieży,
bielizny osobistej i nocnej, pasków, pasków materiałowych [odzież],
pasków skórzanych [odzież], części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych,
Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), Analizy rynkowe, Badania rynku, Badania opinii publicznej,
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Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Edytorskie usługi
w zakresie reklamy, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom.

(111) 348065
(220) 2020 04 24
(210) 512825
(151) 2021 12 14
(441) 2020 06 29
(732) KASPRÓW-ROMANIUK KATARZYNA ZP LIBRA, Siedlec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hc
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, bagażniki do pojazdów, bagażniki
na narty do samochodów, błotniki, bolce do masek samochodowych, czopy osi pojazdów, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, klatki transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych
do nadwozi, koła do pojazdów lądowych, łoża silnika do pojazdów
lądowych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, nadwozia
pojazdów, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, osie pojazdów, piasty kół pojazdów, podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pokrowce na koła zapasowe,
pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], przekładnie do pojazdów lądowych, przyczepy [pojazdy], przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do motocykli, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów,
resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, samochody (amortyzatory do-), samochody kempingowe, siatki bagażowe do pojazdów,
spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, stopnie
nadwozia do pojazdów, szyby do pojazdów, tapicerka do pojazdów,
uchwyty na kubek do stosowania w pojazdach, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądowych,
wycieraczki do przednich szyb, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza
do przyczep do pojazdów.
(111) 348066
(220) 2010 09 15 K
(210) 514790
(151) 2020 11 25
(441) 2020 08 10
(732) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., Osaka (JP)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOBA JAPANESE FRIED NOODLES
(540)

(591) czerwony, czarny, szary, biały
(531) 28.03.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 kluski, makarony, kluski błyskawiczne, kluski mrożone,
kluski schłodzone, kluski suszone, oraz dania gotowe zawierające
(głównie) kluski.
(111) 348067
(220) 2021 03 30
(151) 2022 01 12
(441) 2021 09 27
(732) GANDHI ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moje CURRY

(210) 526912
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(540)

(591) biały, czerwony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, Usługi restauracyjne, Serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach.
(111) 348068
(220) 2021 07 26
(210) 531953
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) SOBIESKA-SŁOCIŃSKA MARIOLA, Polanica-Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIRANDA
(510), (511) 43 Pensjonaty, Usługi pensjonatów, Tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 348069
(220) 2021 08 26
(210) 533164
(151) 2022 01 13
(441) 2021 09 20
(732) GŁUSZCZUK MICHAŁ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hello Social
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Marketing dotyczący promocji,
Marketing cyfrowy, Marketing internetowy, Marketing afiliacyjny,
Marketing ukierunkowany, Prowadzenie badań marketingowych,
Reklama i marketing, Analiza trendów marketingowych, Analiza
w zakresie marketingu, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w zakresie marketingu, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Reklama, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi
reklamowe na rzecz innych, Reklama w Internecie dla osób trzecich,
Usługi reklamowe i promocyjne, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, Przygotowywanie
kampanii reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych,
Badania rynkowe, Usługi w zakresie reklamy, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania
marketingowego, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy, Konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, Doradztwo
w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościowych
i ilościowych, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu,
Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Tworzenie tekstów reklamowych.
(111) 348070
(220) 2021 07 26
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) PURGAT ADAM, Ciechocinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZ PLANNER
(540)

(210) 531941

(591) fioletowy, biały, niebieski, czarny
(531) 24.15.02, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi w zakresie porównywania cen,
36 Doradztwo dotyczące kredytów, Doradztwo finansowe związane
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z usługami kredytów studenckich, Doradztwo finansowe związane
z usługami kredytowymi, Doradztwo kredytowe, Doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, Finansowanie kredytów, Finansowanie kredytów handlowych, Konsultacje kredytowe, Ocena danych
biura kredytowego, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, Ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, Organizowanie
kredytów, Organizowanie kredytów hipotecznych, Organizowanie
ubezpieczenia kredytów, Organizowanie udzielania kredytów handlowych, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo
w zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, Pośrednictwo
w zakresie kredytów hipotecznych, Pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, Refinansowanie kredytów
hipotecznych, Spółdzielcze organizacje kredytowe, Spółdzielnie
kredytowe, Sporządzanie raportów kredytowych, Sporządzanie
raportów na temat ratingów kredytowych, Sprawdzania zdolności
kredytowej, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Usługi finansowe,
monetarne i bankowe, Usługi w zakresie nieruchomości.

(111) 348071
(220) 2021 07 27
(210) 532010
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) STUDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.01.05, 26.03.01,
26.03.07, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 9 Filmy kinematograficzne, Urządzenia do nadawania
programów telewizyjnych, Urządzenia i przyrządy radiowe, Nagrywarki dźwięku, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki dźwięku,
Odtwarzacze dźwięku, Cyfrowe taśmy audio, Taśmy audio, Taśmy wideo, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Taśmy do rejestracji
dźwięku, Urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu,
Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, 16 Papier i karton, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie
edukacyjne, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Druki, Fotografie,
Bloczki do notowania, Broszury drukowane, Drukowane materiały
piśmienne, Kalendarze, Karty okolicznościowe, Karty upominkowe,
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć
głowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Produkcja filmów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób
trzecich przez Internet, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online
w Internecie, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Organizacja i prowadzenie
prezentacji produktów, Przygotowywanie i prezentacja pokazów
audiowizualnych w celach reklamowych, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Agencje reklamowe, Analizy w zakresie
reklamy, Edycja postprodukcyjna reklam, Kampanie marketingowe,
Negocjowanie kontraktów reklamowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, Planowanie strategii marketingowych, Po-
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średnictwo w zakresie reklamy, Produkcja materiałów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Projektowanie logo reklamowych,
Projektowanie materiałów reklamowych, Promocja serii filmów
na rzecz osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, Publikacja treści reklamowych, Reklama, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi
agencji reklamowych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, 41 Produkcja filmów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe,
Produkcja filmów na temat piłki nożnej, Udostępnianie filmów online
nie do pobrania, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych
nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, Udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów, Udostępnianie rozrywki
w postaci klipów filmowych za pomocą internetu, Udostępnianie
wyposażenia studiów filmowych, Usługi studiów nagrań, filmowych,
wideo i telewizyjnych, Montaż taśm wideo, Montaż taśm dźwiękowych, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, Adaptacja i montaż kinematograficzny, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Dubbing, Dubbing
do filmów, Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Edycja zdjęć,
Produkcja filmów kinowych, Fotografia, Montaż filmów, Nagrywanie
i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie na taśmach wideo,
Obsługa sprzętu wideo i audio do produkcji programów radiowych
i telewizyjnych, Opracowywanie formatów do filmów, Produkcja animowanych fragmentów na taśmie filmowej, Produkcja cyklicznych
serii przygodowych filmów animowanych, Produkcja edukacyjnych
nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja edukacyjnych programów
telewizyjnych, Produkcja efektów specjalnych do filmów, Produkcja
efektów specjalnych do radia, Produkcja filmów na taśmach wideo,
Produkcja filmów w celach rozrywkowych, Produkcja graficznych
fragmentów filmowych, Produkcja konkursów talentów, Produkcja
nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja obrazów
animowanych, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Produkcja
programów animowanych i z udziałem aktorów, Produkcja programów telewizyjnych z napisami kodowanymi, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Produkcja taśm dźwiękowych w celach rozrywkowych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Realizacja filmów
w studiach, Realizacja nagrań audiowizualnych, Realizacja nagrań
fonograficznych, Realizacja filmów kinematograficznych, Realizacja
rozrywki na żywo, Realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, Realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych,
Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sprzedaż
programów telewizyjnych do kilku stacji, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do studia nagrań, Udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej, Usługi edycji nagrań audio i wideo,
Usługi fotografów, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi w zakresie nagrań wideo, Usługi
w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, Usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów,
Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo,
Zapewnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki
i rozrywki, Obsługa studia filmowego, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie festiwali, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Oświetlenie sceniczne do celów rozrywkowych,
Planowanie pokazów filmów, Pokazy filmów kinematograficznych
i kinowych, Produkcja programów dokumentalnych, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, Przygotowywanie napisów do filmów, Rozrywka, Reżyserowanie lub wystawianie sztuk, Rozrywka on-line, Usługi agencyjne
w zakresie rozrywki, Usługi dziennikarskie, Usługi prezentacji audiowizualnych, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi
rozrywkowe oferowane w systemie on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, Usługi rozrywkowe w formie wideo.

(111) 348072
(220) 2021 07 29
(210) 532134
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) CENTRUM MASZYN CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FANUCI
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19
(510), (511) 7 Drukarki 3D, Elektryczne urządzenia do spawania, Zrobotyzowane elektryczne urządzenia do spawania, Zrobotyzowane
urządzenia do spawania za pomocą łuku elektrycznego, Frezarki,
Frezarki [do obróbki metalu], Giętarki, Giętarki do blach, Giętarki
do obróbki metalu, Giętarki [do obróbki metalu], Giętarki do rur,
Maszyny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do drukowania
na arkuszach blach, Maszyny do cięcia [do obróbki metalu], Maszyny
do docierania [do obróbki metali], Maszyny do gładzenia do obróbki
metali, Maszyny do obróbki metali, Maszyny do obróbki skrawaniem
metali, Maszyny do perforowania [do obróbki metali], Spawarki laserowe, Urządzenia do spawania laserowego, Elektryczne spawarki
łukowe, Spawarki elektryczne, Spawarki łukowe, Przecinarki [obrabiarki], Tokarki, Tokarki automatyczne, Tokarki [do obróbki metalu],
Tokarki [maszyny], Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Gładzarki [obróbka metali], Automatyczne prasy do obróbki metali, Maszyny do cięcia metali, Maszyny do formowania metali, 9 Drukarki laserowe, Instalacje laserowe, inne niż do celów medycznych,
Lasery, Lasery, nie do celów medycznych, Sprzęt laserowy nie do celów medycznych, Lasery do użytku przemysłowego, Elektryczne
instalacje sterujące, Instalacje elektryczne, Instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Aplikacje komputerowe do pobrania,
37 Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, Usługi elektryków, Naprawa i konserwacja
maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarzania metali, Naprawa
i konserwacja pras do przetwarzania metali, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, Naprawa maszyn i sprzętu
do obróbki metali, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i narzędzi do obróbki metali, 40 Usługi spawalnicze, Drukowanie 3D, Drukowanie, Frezowanie, Grawerowanie, Grawerowanie laserowe, Grawerowanie matryc, Kowalstwo, Cieplna obróbka metali, Obróbka metali, Trasowanie laserem, Usługi produkcji
i wykańczania metali, Wykańczanie metali, Cięcie metalu, Cięcie stali,
Obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal, Obróbka materiałów
wiązką laserową, Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu.
(111) 348073
(220) 2021 07 29
(210) 532135
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) CENTRUM MASZYN CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRUGE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 Drukarki 3D, Elektryczne urządzenia do spawania, Zrobotyzowane elektryczne urządzenia do spawania, Zrobotyzowane
urządzenia do spawania za pomocą łuku elektrycznego, Frezarki,
Frezarki do obróbki ceramiki i metalu, Frezarki [do obróbki metalu],
Frezarki i szlifierki do obróbki ceramiki i metalu, Giętarki, Giętarki
do blach, Giętarki do obróbki metalu, Giętarki [do obróbki metalu],
Giętarki do rur, Maszyny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny
do drukowania na arkuszach blach, Maszyny do cięcia [do obróbki
metalu], Maszyny do docierania [do obróbki metali], Maszyny do gładzenia do obróbki metali, Maszyny do obróbki metali, Maszyny
do obróbki skrawaniem metali, Maszyny do perforowania [do obróbki metali], Spawarki laserowe, Urządzenia do spawania laserowego, Elektryczne spawarki łukowe, Spawarki elektryczne, Spawarki
łukowe, Przecinarki [obrabiarki], Tokarki, Tokarki automatyczne, Tokarki [do obróbki metalu], Tokarki [maszyny], Maszyny i urządzenia
do czyszczenia [elektryczne], Gładzarki [obróbka metali], Automatyczne prasy do obróbki metali, Maszyny do cięcia metali, Maszyny
do formowania metali, 9 Drukarki laserowe, Instalacje laserowe, inne
niż do celów medycznych, Lasery, Lasery, nie do celów medycznych,
Sprzęt laserowy nie do celów medycznych, Lasery do użytku przemysłowego, Elektryczne instalacje sterujące, Instalacje elektryczne,
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Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Aplikacje
komputerowe do pobrania, 37 Instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa
i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarzania metali, Naprawa i konserwacja pras do przetwarzania metali, Naprawa
lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, Naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi do obróbki metali, 40
Usługi spawalnicze, Drukowanie 3D, Drukowanie, Frezowanie, Grawerowanie, Grawerowanie laserowe, Grawerowanie matryc, Kowalstwo, Cieplna obróbka metali, Obróbka cieplna powierzchni metali,
Obróbka metali, Trasowanie laserem, Usługi produkcji i wykańczania metali, Wykańczanie metali, Cięcie metalu, Cięcie stali, Obróbka
cieplna i nakładanie powłok na stal, Obróbka materiałów wiązką laserową, Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu.

(111) 348074
(220) 2021 07 29
(210) 532137
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) CENTRUM MASZYN CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEKIO
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 Drukarki 3D, Elektryczne urządzenia do spawania, Zrobotyzowane elektryczne urządzenia do spawania, Zrobotyzowane
urządzenia do spawania za pomocą łuku elektrycznego, Frezarki,
Frezarki [do obróbki metalu], Frezarki i szlifierki do obróbki ceramiki i metalu, Giętarki, Giętarki do blach, Giętarki do obróbki metalu,
Giętarki [do obróbki metalu], Giętarki do rur, Maszyny do drukowania
na cienkiej blasze, Maszyny do drukowania na arkuszach blach, Maszyny do cięcia [do obróbki metalu], Maszyny do docierania [do obróbki metali], Maszyny do obróbki metali, Maszyny do perforowania
[do obróbki metali], Spawarki laserowe, Urządzenia do spawania
laserowego, Elektryczne spawarki łukowe, Spawarki elektryczne,
Spawarki łukowe, Przecinarki [obrabiarki], Tokarki, Tokarki automatyczne, Tokarki [do obróbki metalu], Tokarki [maszyny], Maszyny
i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Gładzarki [obróbka metali], Automatyczne prasy do obróbki metali, Maszyny do cięcia metali, Maszyny do formowania metali, 9 Drukarki laserowe, Instalacje
laserowe, inne niż do celów medycznych, Lasery, Lasery, nie do celów medycznych, Sprzęt laserowy nie do celów medycznych, Lasery
do użytku przemysłowego, Elektryczne instalacje sterujące, Instalacje elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Programy sterujące komputerowe, nagrane,
Aplikacje komputerowe do pobrania, 37 Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarzania
metali, Naprawa i konserwacja pras do przetwarzania metali, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, Naprawa
maszyn i sprzętu do obróbki metali, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi do obróbki metali, 40 Usługi spawalnicze, Drukowanie 3D, Drukowanie, Frezowanie, Grawerowanie, Grawerowanie laserowe, Grawerowanie matryc,
Kowalstwo, Cieplna obróbka metali, Obróbka cieplna powierzchni
metali, Obróbka metali, Trasowanie laserem, Usługi produkcji i wykańczania metali, Wykańczanie metali, Cięcie metalu, Cięcie stali,
Obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal, Obróbka materiałów
wiązką laserową, Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu.
(111) 348075
(220) 2021 08 02
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) SOWA PIOTR, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA PIZZY

(210) 532224

Nr 7/2022

(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 01.15.05, 07.15.01, 13.03.02,
13.03.07, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 348076
(220) 2021 08 06
(210) 532440
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) PIETKIEWICZ MICHAŁ PIETKIEWICZ | ADWOKACI PPMI
KANCELARIA-MICHAŁ PIETKIEWICZ ADWOKAT, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InCase KANCELARIA
(540)

(591) zielony
(531) 24.17.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy komputerowe nagrane, Oprogramowanie, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie
do zarządzania treścią, Aplikacje komputerowe do pobrania, Mobilne aplikacje, Platformy oprogramowania komputerowego, Platformy
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Nagrane nośniki danych
do użytku z komputerami, Nośniki danych do odczytu maszynowego z zapisanymi programami, Optyczne nośniki danych zawierające
nagrane oprogramowanie, Magnetyczne nośniki danych zawierające
nagrane oprogramowanie, Pliki graficzne do pobierania, 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Outsourcing
[doradztwo biznesowe], Usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako
usługa [PaaS], Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Przechowywanie danych elektronicznych, Tworzenie programów komputerowych, Projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego,
Opracowywanie platform komputerowych, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 45 Usługi prawne, Doradztwo
prawne, Badania prawne, Usługi wsparcia prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi
w zakresie sporów sądowych, Usługi informacji prawnej, Ochrona
własności intelektualnej, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, Usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi adwokackie, Usługi adwokatów.
(111) 348077
(151) 2021 12 01

(220) 2021 07 16
(441) 2021 07 26

(210) 531629

Nr 7/2022
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(732) SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K&S
(510), (511) 34 Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy,
Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Papierosy, Papierosy z filtrem.
(111) 348078
(220) 2021 07 02
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PLATINUM ULTOR NEO GUARD
(540)

(210) 531048

(591) czerwony, srebrny, biały, czarny, niebieski
(531) 15.01.17, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 4 Oleje samochodowe z wyłączeniem olejów stosowanych przy operacji naprawy opon.
(111) 348079
(220) 2021 05 25
(210) 529300
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 26
(732) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rafil. Profesjonaliści od metalu
(510), (511) 1 Spoiwa cementowe, Spoiwa do zapraw i gipsu, Spoiwa
olejowe, Żywice nieprzetworzone, Utwardzacze do żywic epoksydowych, Preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, 2 Farby zewnętrzne i wewnętrzne w tym farby do metalu i do betonu, Farby dekoracyjne, gruntowe, antykorozyjne, akrylowe, olejne,
antystatyczne, Powłoki akrylowe, Farby akwarelowe, Lakiery i emalie
epoksydowe, winylowe, wodorozcieńczalne, silikonowe, ftalowo-karbamidowe, Emalie ftalowe, Farby alkidowe, Lakiery poliuretanowe,
Preparaty w postaci farb, Emalie w postaci farb, Emalie do malowania,
Pokosty i lakiery, Utrwalacze, Spoiwa do farb i lakierów, Żywice naturalne w stanie surowym, Żywice epoksydowe do pokrywania ścian,
Żywice naturalne do użytku w produkcji substancji klejących, pokostów i lakierów, Rozcieńczalniki do farb, Folie metalowe do stosowanie
w malarstwie i dekorowaniu, Taśmy antykorozyjne, 17 Farby i lakiery
izolacyjne, Żywice półprzetworzone, Taśmy izolacyjne.
(111) 348080
(220) 2021 05 25
(210) 529298
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 26
(732) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rafil. Specjaliści od metalu
(510), (511) 1 Spoiwa cementowe, Spoiwa do zapraw i gipsu, Spoiwa
olejowe, Żywice nieprzetworzone, Utwardzacze do żywic epoksydowych, Preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, 2 Farby zewnętrzne i wewnętrzne w tym farby do metalu
i do betonu, Farby dekoracyjne, gruntowe, antykorozyjne, akrylowe,
olejne, antystatyczne, Powłoki akrylowe, Farby akwarelowe, Lakiery i emalie epoksydowe, winylowe, wodorozcieńczalne, silikonowe,
ftalowo-karbamidowe, Emalie ftalowe, Farby alkidowe, Lakiery poliuretanowe, Preparaty w postaci farb, Emalie w postaci farb, Emalie do malowania, Pokosty i lakiery, Utrwalacze, Spoiwa do farb i lakierów, Żywice naturalne w stanie surowym, Żywice epoksydowe
do pokrywania ścian, Żywice naturalne do użytku w produkcji substancji klejących, pokostów i lakierów, Rozcieńczalniki do farb, Folie
metalowe do stosowanie w malarstwie i dekorowaniu, Taśmy anty-
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korozyjne, 17 Farby i lakiery izolacyjne, Żywice półprzetworzone, Taśmy izolacyjne.

(111) 348081
(220) 2021 05 26
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 26
(732) MEGENZYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEGENZYMES
(540)

(210) 529387

(591) czarny, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Suszone owoce, Warzywa suszone, Owoce przetworzone, Warzywa przetworzone, Przeciery owocowe, Przeciery
warzywne, Pasty warzywne, Pasty owocowe, Przekąski z owoców,
Przekąski z warzyw, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie
warzyw, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, Owoce i warzywa przetworzone, Przeciery owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przekąski owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne.
(111) 348082
(220) 2021 05 25
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 26
(732) CIERNIAK MARIUSZ GETWELL, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NatLabo the essence of health
(540)

(210) 529303

(591) granatowy, zielony, biały
(531) 01.15.21, 19.07.17, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(111) 348083
(220) 2021 06 22
(210) 530583
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 19
(732) ADAMCZUK BARTŁOMIEJ CENTRUM ROWEROWE,
Sulejówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) legalna sztanga
(540)

(531) 21.03.13, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież.
(111) 348084
(220) 2021 06 01
(210) 529735
(151) 2021 11 18
(441) 2021 07 26
(732) IFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IFS
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(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) 348085
(220) 2021 06 07
(210) 529928
(151) 2021 11 18
(441) 2021 07 19
(732) RESPIRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RESPIRECO
(510), (511) 11 Urządzenia wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne,
chłodnicze, części instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych, aparatura chłodnicza, 35 Prowadzenie
sprzedaży sklepowej, bezpośredniej oraz poprzez strony internetowe,
detalicznej i hurtowej w zakresie: materiałów budowlanych, urządzeń
wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, części
instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych, aparatura chłodnicza, Usługi przedstawicielstwa handlowego,
37 Usługi budowlane, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, instalowanie oraz naprawa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń wentylacyjnych, budowa i konserwacja systemów wentylacyjnych w budynkach, Roboty
budowlane instalacyjne przy instalacjach sanitarnych, grzewczych,
gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych i innych specjalistycznych
pracach przemysłowo-instalacyjnych, naprawy i remonty w zakresie
ww. usług budowlanych, to jest w instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
Nadzór budowlany, 42 Badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie budynków, doradztwo budowlane, ekspertyzy geologiczne, programowanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, wzornictwo
przemysłowe, testowanie materiałów, Usługi projektowe w zakresie
urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, opracowywanie projektów technicznych.
(111) 348086
(220) 2021 06 09
(210) 529994
(151) 2021 11 19
(441) 2021 07 19
(732) HODUREK KRZYSZTOF PIEKARNIA PABLO PRODUKCJA,
HURT, DETAL, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pablo
(540)

(591) czerwony, żółty, biały, czarny
(531) 02.01.11, 26.01.02, 26.01.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 30 Chleb, Bułki, Bułeczki, Wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze, Cukierki, batony i guma
do żucia, Bagietki, Bajgle, Babeczki, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Batony zbożowe i energetyczne, Słodycze, 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji,
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych następujących
towarów: chleb, bułki, bułeczki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, wyroby piekarnicze, cukierki, batony i guma do żucia, bagietki, bajgle, babeczki, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, batony zbożowe i energetyczne,
słodycze, Usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy
za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, 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) 348087
(220) 2021 06 14
(210) 530216
(151) 2021 11 19
(441) 2021 07 26
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RIVIERA
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe materiały budowlane, Dachówka metalowa, Blachodachówka, Panele
dachowe metalowe, Metalowe rynny, Dachowe rynny metalowe,
Metalowe elementy systemów rynnowych, 19 Materiały budowlane
niemetalowe, Dachówka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalowe, Rynny niemetalowe, Dachowe rynny niemetalowe, Niemetalowe
elementy systemów rynnowych.
(111) 348088
(220) 2018 09 20
(210) 490769
(151) 2021 10 20
(441) 2018 12 17
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Contril
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy
ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania
jamy ustnej, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
wszystkie wyżej wymienione towary z wyjątkiem produktów przeznaczonych do stosowania na włosach i na powierzchni skóry głowy i/lub oddziaływujących na włosy i skórę głowy, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty
lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
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do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, wszystkie wyżej wymienione towary z wyjątkiem produktów
przeznaczonych do stosowania na włosach i na powierzchni skóry
głowy i/lub oddziaływujących na włosy i skórę głowy, 10 wyroby
medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, protezy i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała,
okłady z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 348089
(220) 2018 12 03
(210) 493338
(151) 2021 10 19
(441) 2021 06 28
(732) ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALIOR TFI
(540)

(591) biały, żółty, burgund
(531) 26.04.02, 26.04.18, 25.05.02, 02.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, programy i oprogramowanie
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi
transakcji walutowych, transakcji finansowych, karty bankowe, karty kredytowe, karty płatnicze, karty bankomatowe, karty debetowe, karty wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, karty kodowane
stosowane do elektronicznego transferu funduszy, 35 doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
funduszy i spółek inwestycyjnych, usługi konsultacji biznesowych
dotyczące rynków inwestycyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące promocji i zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca funduszy i spółek, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia funduszy i alternatywnych spółek
inwestycyjnych, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
zarządzania i administrowania funduszami i spółkami, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, usługi księgowe w zakresie funduszy i spółek inwestycyjnych, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi badania rynku i opinii publicznej,
analizy kosztów, analizy rynkowe, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, udostępnianie informacji
biznesowych w dziedzinie rynków inwestycyjnych, pozyskiwanie
i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą,
prowadzenie rejestrów aktywów [dla osób trzecich], prowadzenie
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rejestru członków funduszy i spółek inwestycyjnych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi rejestracji, transkrypcji, składu,
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty
elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne dotyczące inwestycji finansowych,
usługi marketingowe i promocyjne w zakresie funduszy i spółek
inwestycyjnych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, 36
usługi bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez
Internet, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, prowadzenie rachunków bankowych, operacje bankowe, walutowe, usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych,
usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, informacja bankowa, usługi
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi pośrednictwa finansowego, informacje finansowe, operacje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi kredytowe, usługi
doradcze w zakresie kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, administrowanie i zarządzanie inwestycjami, pośrednictwo
inwestycyjne, analizy inwestycyjne, finansowanie inwestycji, monitorowanie wyników inwestycji, usługi doradcze, konsultacyjne
i informacyjne w zakresie inwestycji, usługi w zakresie funduszy
i spółek inwestycyjnych, tworzenie funduszy i spółek inwestycyjnych, administrowanie i zarządzanie funduszami i spółkami inwestycyjnymi, planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja funduszy inwestycyjnych, zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi administrowania prawami uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyjnych, usługi dystrybucji praw uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyjnych wśród potencjalnych lub
aktualnych inwestorów, zarządzanie prawami uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyjnych, w tym lokowanie aktywów
w imieniu inwestorów, usługi doradztwa, pośrednictwa i informacyjne w zakresie nabywania praw uczestnictwa w alternatywnych
spółkach inwestycyjnych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie funduszy, usługi w zakresie ustanawiania portfeli
papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi w zakresie
zarządzania aktywami, administrowanie i zarządzanie finansowe
spółkami, usługi finansowe w zakresie alternatywnych spółek inwestycyjnych, analizy finansowe, tworzenie i obsługa programów
oszczędnościowych, usługi maklerskie, usługi maklerstwa giełdowego, usługi maklerskie związane z funduszami inwestycyjnymi,
usługi giełdowe, obrót towarami giełdowym i papierami wartościowymi, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych,
usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, usługi nabywania wierzytelności,
obrót czekowy i wekslowy, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi
depozytowe, leasing, faktoring, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach
papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi informacji
finansowej dotyczące walut, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
administrowanie nieruchomościami,dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości, wycena i obrót nieruchomościami, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne,
przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie informacji o operacjach i aktualnym stanie rachunków bankowych, przyjmowanie,
przechowywanie i udostępnianie informacji o operacjach i aktualnym stanie rachunków członków funduszy i spółek inwestycyjnych.

(111) 348090
(220) 2019 02 18
(151) 2021 10 19
(441) 2021 06 28
(732) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAJLEPSZA KUCHNIA!

(210) 496052
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(540)

(591) czerwony, biały
(531) 11.01.04, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, nagrania dźwięku, obrazu
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD i DVD filmy,
35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich niżej wymienionych towarów tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach: kosmetyki, wody perfumowane
i perfumy, akcesoria samochodowe, pamięci pendrive, słuchawki,
wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset, galanteria skórzana, materiały papiernicze oraz
akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, zegary ścienne, zegarki, budziki, breloczki do kluczy (kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami), konstrukcje dmuchane i balony, baloniki, banery,
flagi, bombki, znaczki z logo, krzesełka, kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki i szklanki, otwieracze
do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany, worki żeglarskie,
produkty z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych: ręczniki,
chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, bezrękawniki, bluzy,
T-shirty, maskotki, czapki, daszki, paski, kapelusze, koszulki polo,
krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, latawce, zabawki, słodycze,
napoje, torciki, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: kosmetyki, wody perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy
komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory,
radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset, galanteria skórzana, materiały papiernicze oraz akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, parea
jedwabne, piłki, zegary ścienne, zegarki, budzik, breloczki do kluczy
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki
z logo, krzesełka, kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne,
kubki, karafki, kieliszki i szklanki, otwieracze do butelek, termosy,
wyroby ze szkła i porcelany, worki żeglarskie, produkty z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi,
apaszki jedwabne, bandanki, bezrękawniki, bluzy, T-shirty, kurtki,
rękawiczki, czapki, daszki, paski, kapelusze, koszulki polo, krawaty,
szale, szaliki, t-shirty, maskotki, latawce, zabawki, słodycze, napoje,
torciki, reklama telewizyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów, próbek i innych gadżetów reklamowych, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania, usługi sprzedaży miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 38 usługi związane z rozpowszechnianiem programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom serwisu lub portalu
internetowego, udostępnianie on-line forów, czat-roomów, dzienników, blogów oraz serwerów do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, zapewnianie
wspólnych forów on-line dla użytkowników do wysyłania, oglądania,
dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo
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i innych treści multimedialnych, przesyłanie wiadomości, informacji
i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych
i komunikacyjnych, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne,
treści multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki, obrazy, teksty,
fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika, treści audio
oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie portalu z treściami
wideo do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla
każdego odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru, usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, umożliwianie
dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, transmisja wideo na żądanie, 41 usługi mające na celu zapewnienie rozrywki, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, organizowanie edukacyjnych i rozrywkowych teleturniejów i konkursów, organizowanie audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem
telewizji i Internetu, dostęp do tych usług rozrywkowych w systemie
on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji
o rozrywce i programach telewizyjnych, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci
plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, usługi rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki,
obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika,
treści audio i związane z nimi informacje przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, pisanie bloga, 42 prowadzenie serwerów
i portali internetowych, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających samoprezentację oraz komunikację,
konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych
mediów lub informacji za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacyjnych, prowadzenie i udostępnianie osobom trzecim
serwisów internetowych umożliwiających pobieranie i przechowywanie przez osoby trzecie w ich przestrzeni digitalowej tekstów, informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających obrazy,
grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, uzyskanych z programów telewizyjnych/serwisu Telewizji PULS i z linków do serwisu/odcinków sponsora czy patrona medialnego.

(111) 348091
(220) 2021 05 28
(210) 529537
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 19
(732) ENTALPIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKYWORTH
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 Urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, Domowe oczyszczacze powietrza, Urządzenia do oczyszczania powietrza, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Centralne
instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, Centralne instalacje
klimatyzacyjne, Filtry do klimatyzacji, Agregaty klimatyzacyjne,
Pompy ciepła, Oczyszczacze powietrza, Elektryczne oczyszczacze
powietrza.
(111) 348092
(220) 2021 05 31
(210) 529604
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732) MIKULSKI MICHAŁ, Lusina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) J. Baster
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane.
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(111) 348093
(220) 2021 05 31
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732) MIKULSKI MICHAŁ, Lusina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JB BROWAR
(540)
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(531) 27.05.01, 26.03.16, 11.03.02
(510), (511) 32 Piwo, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane.
(111) 348094
(220) 2021 06 17
(210) 530389
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) KUZIORA IWONA, Stalowa Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ivoadventures
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z książkami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gazetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z magazynami z programem telewizyjnym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami drukowanymi
i artykułami papierniczymi oraz wyposażeniem edukacyjnym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mobilnymi aplikacjami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z naklejkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z plakatami z papieru,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrazami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z rycinami [grafika], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami i akcesoriami do zabawy.
(111) 348095
(220) 2021 06 21
(210) 530519
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) HELENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JA I MOJE PRZYJACIÓŁKI IDIOTKI
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie książek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie książek, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie książek elektronicznych do pobrania, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie książek elektronicznych
do pobrania, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie: Kosmetyki, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Perfumy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Perfumy, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie: Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie:
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie: Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie
edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Świece, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie: Świece, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie: Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie: Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Usługi
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sprzedaży detalicznej w zakresie: Dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
public relations, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Usługi aukcyjne, Wynajem dystrybutorów automatycznych,
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Rachunkowość, księgowość i audyt, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami
artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami
naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bronią, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi
sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów
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kosmetycznych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami
mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego
w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane
z dywanami, 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, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi bezobsługowych sklepów
detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi detaliczne związane
z nożami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, Usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi,
Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi,
Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki,
Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę
i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane
z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
audiowizualnym, Usługi handlu detalicznego związane ze środkami
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zapachowymi, Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów
ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami
do przygotowywania żywności, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
czekoladki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi
handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, Usługi handlu
detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi
handlu detalicznego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego
związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego
w zakresie akumulatorów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer
sztucznych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania
z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami
papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, 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 akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony
słuchu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do nurkowania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży
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detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, 41 Publi-
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kowanie materiałów multimedialnych online, Udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, Pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie książek, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tworzenie
[opracowywanie] podcastów, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Usługi pisania blogów, Organizacja webinariów, Wydawanie
audiobooków, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Produkcja
przedstawień teatralnych, Przedstawienia teatralne, Publikowanie
scenariuszy do użytku teatralnego, Rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, Świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Organizowanie festiwali, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Prezentacja przedstawień
na żywo, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Hazard, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi biblioteczne i wynajem mediów, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, Parki i miasteczka rozrywki
i tematyczne, zoo i muzea, Usługi w zakresie przedstawień na żywo,
Usługi w zakresie gier wideo, Tłumaczenia, Usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(111) 348096
(220) 2021 06 21
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) HELENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JA I MOJE PRZYJACIÓŁKI IDIOTKI
(540)

(210) 530520

(591) biały, różowy, żółty, szary
(531) 02.03.01, 16.01.11, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie książek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie książek, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie książek elektronicznych do pobrania, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie książek elektronicznych
do pobrania, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie: Kosmetyki, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Perfumy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Perfumy, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie: Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie:
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie: Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie
edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Świece, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie: Świece, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie: Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie: Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Usługi
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sprzedaży detalicznej w zakresie: Dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
public relations, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Usługi aukcyjne, Wynajem dystrybutorów automatycznych,
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Rachunkowość, księgowość i audyt, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami
artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami
naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bronią, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi
sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów
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kosmetycznych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami
mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego
w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane
z dywanami, 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, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi bezobsługowych sklepów
detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi detaliczne związane
z nożami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, Usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi,
Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi,
Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki,
Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę
i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane
z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
audiowizualnym, Usługi handlu detalicznego związane ze środkami
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zapachowymi, Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów
ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami
do przygotowywania żywności, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
czekoladki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi
handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, Usługi handlu
detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi
handlu detalicznego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego
związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego
w zakresie akumulatorów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer
sztucznych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania
z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami
papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, 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 akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony
słuchu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do nurkowania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży
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detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, 41 Publi-
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kowanie materiałów multimedialnych online, Udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, Pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie książek, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tworzenie
[opracowywanie] podcastów, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Usługi pisania blogów, Organizacja webinariów, Wydawanie
audiobooków, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Produkcja
przedstawień teatralnych, Przedstawienia teatralne, Publikowanie
scenariuszy do użytku teatralnego, Rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, Świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Organizowanie festiwali, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Prezentacja przedstawień
na żywo, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Hazard, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi biblioteczne i wynajem mediów, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, Parki i miasteczka rozrywki
i tematyczne, zoo i muzea, Usługi w zakresie przedstawień na żywo,
Usługi w zakresie gier wideo, Tłumaczenia, Usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(111) 348097
(220) 2021 05 24
(210) 529396
(151) 2021 10 29
(441) 2021 07 12
(732) Concrete Canvas Technology Limited, Pontyclun (GB)
(540) (znak słowny)
(540) CCX
(510), (511) 17 Materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, Szczeliwa do impregnacji wodoodpornej, Membrany wodoodporne, Tkaniny izolacyjne, 19 Geotekstylia, Geotekstylia do kontrolowania erozji, Geotekstylia do użytku w architekturze krajobrazu,
Tkaniny do użytku w inżynierii wodno-lądowej i budownictwie-geotekstylia, Niemetalowe pokrycia tkane i materiały tkane do użytku
jako materiały geotekstylne, Niemetalowe tkane materiały geotekstylne do ochrony przed erozją, Niemetalowe maty tkane do użytku
jako materiały geotekstylne, Niemetalowe geotekstylne materiały
stabilizujące do użytku w budownictwie, Geosyntetyki, Cementowe pokrycia zapewniające wodoszczelność, Mieszanki do obrzutek
tynkowych do użytku w budownictwie, Mieszanki do obrzutek tynkowych do użytku w inżynierii wodno-lądowej i w celach konstrukcyjnych, Zaprawa murarska, Materiały do pokrywania dachu, Okrycia
niemetalowe dla budownictwa, Pokrycia cementowe, Pokrycia betonowe, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, Podłogi niemetalowe, Niemetalowe materiały okładzinowe, w tym do pokrywania
rowów, Tynk, Cement, Gips jako materiał budowlany, Niemetalowe
sztywne rury, Rury ściekowe z betonu i cementu, Niemetalowe rury
drenażowe, Powłoki do pokrywania rur i okablowania jako materiały
budowlane, Niemetalowe filary, Kamienie brukowe.
(111) 348098
(220) 2021 06 15
(210) 530287
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) GASPER LECH PIWOSZ, BOGUSŁAW RYBA SPÓŁKA JAWNA,
Sierakowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GASPER
PRODUCENT
MIESZANEK
CUKIERNICZYCH
I PIEKARNICZYCH
(540)

(591) brązowy, pomarańczowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.13

Nr 7/2022

(510), (511) 30 Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, Mieszanki do sporządzania ciast,
Gotowe mieszanki do pieczenia.

(111) 348099
(220) 2021 06 10
(210) 530099
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 19
(732) GMINA MIASTO ZGIERZ, Zgierz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rembielinka
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Ciasta
[słodkie lub słone], Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta mrożone, Ciasta
słodowe, Ciasta wegańskie, Ciasta z kremem [cream pie], Ciasteczka,
Ciastka, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto o przedłużonej trwałości,
Ciasto śniadaniowe, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Herbatniki czekoladowe, Herbatniki do sera, Jadalne wafle, Kawałki ciast,
Lukrowane ciasto, Mieszanki na ciastka, Pączki, Piernik, Rogaliki,
Słodkie bułeczki typu muffin, Słodkie herbatniki do spożycia przez
ludzi, Solone wyroby piekarnicze, Suchary, Tarty (słodkie lub słone),
Wafelki, Świeże placki [ciasta], Wyroby ciastkarskie z makiem, Wyroby
cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze zawierające kremy, Wyroby
piekarnicze zawierające kremy i owoce, Wyroby piekarnicze zawierające owoce, Wyroby cukiernicze, Polewy cukiernicze, Batoniki cukiernicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Mleczne wyroby cukiernicze,
Żelki [wyroby cukiernicze], Lizaki [wyroby cukiernicze], Nielecznicze
słodycze [wyroby cukiernicze], Gotowe desery [wyroby cukiernicze],
Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze w polewie
czekoladowej, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Słodkie
wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), 41 Administrowanie
[organizacja] działalnością kulturalną, Imprezy kulturalne, Imprezy
taneczne, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub
Internetu, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Organizacja
i prezentacja widowisk, Organizacja i przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja konkursów
muzycznych, Organizacja przyjęć, Organizacja widowisk, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali
w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie
festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie festynów w celach
rozrywkowych, Organizowanie gal, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez
rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach
kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie społecznych
imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie widowisk historycznych w plenerze, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych,
Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, Organizowanie
wycieczek w celach rozrywkowych, Planowanie i przeprowadzanie
imprez [rozrywka], Planowanie widowisk, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Rozrywka z udziałem muzyki, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie
festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali do celów
edukacyjnych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie lokalnych wydarzeń
sportowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych,
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe.
(111) 348100
(220) 2021 06 18
(210) 530474
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) TERMOPIAN MAŁGORZATA BĘDKOWSKA SYLWESTER
BĘDKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Czechowice-Dziedzice (PL)

Nr 7/2022
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OK TermoPiana
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 Kauczuk, Gutaperka, Guma, Azbest, Mika, Materiał
z tworzywa sztucznego w postaci wytłaczanej do użytku w produkcji, Materiały uszczelniające i izolacyjne, Materiały wypełniające
z gumy, Materiały wypełniające z tworzyw sztucznych, Materiały
wypełniające [zatykające], Elastyczne rury do celów izolacyjnych, 19
Materiały budowlane niemetalowe, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, 37 Usługi budowlane, Usługi izolacyjne, Wykonywanie izolacji dachów oraz renowacji napraw izolacji dachów, Napylanie
i natryskiwanie powłok izolacyjnych na przegrody budowlane.
(111) 348101
(220) 2020 10 07
(210) 519180
(151) 2021 11 15
(441) 2020 11 16
(732) ĆWIK KRZYSZTOF PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,
Krapkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRAL
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 wymienniki ciepła jako części maszyn, reduktory ciśnienia jako części maszyn, kondensatory pary jako części maszyn,
kondensatory gazu jako części maszyn, odpowietrzacze, odgazowywacze wody zasilającej, wszystkie wyżej wymienione towary przeznaczone tylko dla wymienników ciepła, 11 instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
urządzenia do sterylizacji, uzdatniania i odświeżania powietrza, urządzenia do jonizacji powietrza, filtry powietrza, filtry do klimatyzacji,
filtry do oczyszczania powietrza, urządzenia do filtrowania pyłków,
wymienniki ciepła, rekuperatory, wymienniki powietrza, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, schładzania i oczyszczania wody, instalacje i urządzenia centralnego ogrzewania, kondensatory gazu
inne niż części maszyn, zawory termostatyczne i regulacyjne, pompy
cieplne, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do instalacji wodnych i gazowych, terminale wentylacyjne.
(111) 348102
(220) 2021 07 12
(210) 531447
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) KORONOWICZ JĘDRZEJ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) interankiety
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do nurkowania,
Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące
i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Aparaty do nurkowania, Przyrządy do nurkowania, 35 Usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Abonowanie dostępu do serwisu
telekomunikacyjnych baz danych, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania
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i kupowania tych usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych
usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego
porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, Dostarczanie informacji za pośrednictwem
internetu na temat sprzedaży samochodów, Dostarczanie informacji
porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Doradztwo
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Analiza cen, Agencje importu-eksportu towarów, Agencje importowe i eksportowe, Agencje eksportowe i importowe, Administrowanie sprzedażą, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług
na rzecz osób trzecich, 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 w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych
i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, Zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlowych,
Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów
dla innych przedsiębiorców], Zamówienia handlowe (Zarządzanie
w zakresie-), Załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub
komiksów, Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi w zakresie zamówień online
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą
na miejsce, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi
w zakresie składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie
promocji eksportu, Usługi w zakresie porównywania zakupów, Usługi
w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, Usługi w zakresie
nabywania bonów na rzecz innych, Usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi składania
zamówień hurtowych, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
Usługi prenumeraty gazet, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa i doradztwa
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi porównywania cen energii, Usługi porównywania cen, Usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz
osób trzecich, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów
i usług, Usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw,
Usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe
dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów do makijażu, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące
taryf, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie
wyboru nabywanych towarów, Usługi importowo-eksportowe, Usługi
doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi
doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi
doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi biurowe
dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi automatycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, Usługi agencji zakupu, Usługi agencji importowych, Usługi agencji importowo-eksportowych
w dziedzinie energii, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji eksportowych,
Usługi administracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów,
Usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania
udziałów pracownikom, Usługi administracyjne w zakresie kierowania
pacjentów na konsultacje, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, 42 Testowanie, stwierdzanie auten-
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tyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi
w zakresie projektowania.

(111) 348103
(220) 2021 07 13
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) MARTIN DENIS VASMANN, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vasmann
(540)

(210) 531481

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi
narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z farbami i farbami mocno rozcieńczonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z farbami i farbami mocno rozcieńczonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pianką poliuretanową
do celów izolacyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pianką poliuretanową do celów izolacyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mieszaninami uszczelniającymi złącza z kauczuku
silikonowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mieszaninami
uszczelniającymi złącza z kauczuku silikonowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lakierami i pokostami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z lakierami i pokostami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z elektronarzędziami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z elektronarzędziami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z narzędziami [części maszyn], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z narzędziami [części maszyn], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z cementem gotowym do użycia do celów budowlanych., Usługi sprzedaży hurtowej w związku z cementem gotowym
do użycia do celów budowlanych., Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z maszynami i urządzeniami do obróbki i przetwórstwa,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami i urządzeniami
do obróbki i przetwórstwa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z klejami poliuretanowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z klejami poliuretanowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z plombami, uszczelkami i wypełnieniami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z plombami, uszczelkami i wypełnieniami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze skrzynkami narzędziowymi
niemetalowymi [pustymi], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze skrzynkami narzędziowymi niemetalowymi [pustymi], Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pasami do narzędzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pasami do narzędzi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z plecakami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z plecakami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ręcznymi narzędziami do obcinania, wiercenia, ostrzenia
i obróbki powierzchni.
(111) 348104
(220) 2021 07 13
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) POZZANI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKSPRESOWI
(540)

(591) szary, czarny
(531) 11.03.04, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12

(210) 531484
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(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kapsułkami z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kapsułkami z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ciśnieniowymi ekspresami do kawy, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ciśnieniowymi ekspresami do kawy, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ekspresami do kawy, elektrycznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ekspresami do kawy, elektrycznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ekspresami do kawy, nieelektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ekspresami
do kawy, nieelektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odkamieniaczami do użytku domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odkamieniaczami do użytku domowego, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z filtrami do kawy nieelektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z filtrami do kawy nieelektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z płynami
do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płynami
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kubkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze szklankami [naczyniami do picia], Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze szklankami [naczyniami do picia],
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filiżankami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z filiżankami.

(111) 348105
(220) 2021 06 18
(210) 530502
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BCC
(510), (511) 35 Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi marketingowe, Usługi w zakresie promocji,
Usługi reklamowe, Promocja sprzedaży, Badania i analizy rynkowe,
Informacja handlowa, Informacja o działalności gospodarczej, Usługi
w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej usługi organizowania spotkań w celu nawiązywania kontaktów
biznesowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych,
Planowanie spotkań biznesowych, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Usługi online z zakresu
nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi w zakresie kojarzenia
podmiotów gospodarczych, Organizowanie aukcji, Prowadzenie aukcji, Organizowanie targów i wystaw, Organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, Negocjowanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Zapewnianie
konsumentom rekomendacji o towarach i usługach w celach handlowych, 36 Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, Doradztwo
inwestycyjne, Doradztwo kredytowe, Doradztwo ubezpieczeniowe,
Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo w zakresie długów, Restrukturyzacja
długów, Windykacja należności i odzysk długu, Analizy finansowe,
Analiza inwestycyjna, Analizy finansowo-ekonomiczne, Ekspertyzy
dla celów fiskalnych, Kluby inwestycyjne, Udzielanie informacji finansowych inwestorom, Informacje finansowe dla inwestorów, Organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Usługi zbierania
funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem organizowania
i prowadzenia gal, 41 Usługi wydawnicze, Usługi publikowania, Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie czasopism,
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Usługi
edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Szkolenia biznesowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi organizowania i prowadzenia konferencji, Prowadzenie konferencji biznesowych, Organizacja konferencji edukacyjnych,
Usługi organizowania i prowadzenia kongresów i seminariów, Usługi
klubowe w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi klubów
towarzyskich do celów rozrywkowych, 45 Usługi prawne, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Mediacje,
Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne pro bono, Usługi
adwokatów, Usługi radców prawnych, Usługi asystentów prawnych,
Doradztwo prawne, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Do-
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radztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne
związane z prawami konsumenta, Badania prawne, Porady prawne
i zastępstwo procesowe, Sporządzanie ekspertyz prawnych.

(111) 348106
(220) 2021 06 18
(210) 530503
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS CENTRE BC Club 1991 Business Centre Club
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 04.03.01, 05.13.08, 24.03.07, 24.03.13, 03.07.01,
03.07.19, 29.01.14
(510), (511) 35 Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi marketingowe, Usługi w zakresie promocji,
Usługi reklamowe, Promocja sprzedaży, Badania i analizy rynkowe,
Informacja handlowa, Informacja o działalności gospodarczej, Usługi
w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej usługi organizowania spotkań w celu nawiązywania kontaktów
biznesowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych,
Planowanie spotkań biznesowych, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Usługi online z zakresu
nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi w zakresie kojarzenia
podmiotów gospodarczych, Organizowanie aukcji, Prowadzenie aukcji, Organizowanie targów i wystaw, Organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, Negocjowanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Zapewnianie
konsumentom rekomendacji o towarach i usługach w celach handlowych, 36 Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, Doradztwo
inwestycyjne, Doradztwo kredytowe, Doradztwo ubezpieczeniowe,
Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo w zakresie długów, Restrukturyzacja
długów, Windykacja należności i odzysk długu, Analizy finansowe,
Analiza inwestycyjna, Analizy finansowo-ekonomiczne, Ekspertyzy
dla celów fiskalnych, Kluby inwestycyjne, Udzielanie informacji finansowych inwestorom, Informacje finansowe dla inwestorów, Organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Usługi zbierania
funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem organizowania
i prowadzenia gal, 41 Usługi wydawnicze, Usługi publikowania, Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie czasopism,
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Usługi
edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Szkolenia biznesowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi organizowania i prowadzenia konferencji, Prowadzenie konferencji biznesowych, Organizacja konferencji edukacyjnych,
Usługi organizowania i prowadzenia kongresów i seminariów, Usługi
klubowe w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi klubów
towarzyskich do celów rozrywkowych, 45 Usługi prawne, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Mediacje,
Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne pro bono, Usługi
adwokatów, Usługi radców prawnych, Usługi asystentów prawnych,
Doradztwo prawne, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne
związane z prawami konsumenta, Badania prawne, Porady prawne
i zastępstwo procesowe, Sporządzanie ekspertyz prawnych.
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(111) 348107
(220) 2021 06 18
(210) 530504
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BCC EVENTS
(540)

(591) ciemnoczerwony, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 41 Usługi wydawnicze, Usługi publikowania, Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie czasopism, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Usługi edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Szkolenia biznesowe, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą,
Usługi organizowania i prowadzenia konferencji, Prowadzenie konferencji biznesowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Usługi
organizowania i prowadzenia kongresów i seminariów, Usługi klubowe w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych.
(111) 348108
(220) 2021 06 18
(210) 530505
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BCC ACADEMY
(540)

(591) ciemnoczerwony, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 41 Usługi wydawnicze, Usługi publikowania, Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie czasopism, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Usługi edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Szkolenia biznesowe, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą,
Usługi organizowania i prowadzenia konferencji, Prowadzenie konferencji biznesowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Usługi
organizowania i prowadzenia kongresów i seminariów, Usługi klubowe w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych.
(111) 348109
(220) 2021 06 18
(210) 530506
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THINK TANK GOSPODARCZY GABINET CIENI BCC
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(540)

(591) ciemnoczerwony, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 35 Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi marketingowe, Usługi w zakresie promocji,
Usługi reklamowe, Promocja sprzedaży, Badania i analizy rynkowe,
Informacja handlowa, Informacja o działalności gospodarczej, Usługi
w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej usługi organizowania spotkań w celu nawiązywania kontaktów
biznesowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych,
Planowanie spotkań biznesowych, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Usługi online z zakresu
nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi w zakresie kojarzenia
podmiotów gospodarczych, Organizowanie aukcji, Prowadzenie aukcji, Organizowanie targów i wystaw, Organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, Negocjowanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Zapewnianie
konsumentom rekomendacji o towarach i usługach w celach handlowych.
(111) 348110
(220) 2021 06 18
(210) 530507
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BCC WOMAN
(540)

(591) ciemnoczerwony, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 41 Usługi wydawnicze, Usługi publikowania, Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie czasopism, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Usługi edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Szkolenia biznesowe, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą,
Usługi organizowania i prowadzenia konferencji, Prowadzenie konferencji biznesowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Usługi
organizowania i prowadzenia kongresów i seminariów, Usługi klubowe w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych.
(111) 348111
(220) 2021 06 25
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 02
(732) KIEDROWSKI ŁUKASZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAI LUKAMI
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(531) 09.03.25, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
(111) 348112
(220) 2021 06 29
(151) 2021 11 29
(441) 2021 07 26
(732) RZEPCZYK ALAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHI ROBOT POLSKA
(540)

(210) 530872

(591) biały, pomarańczowy
(531) 26.04.12, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Roboty do zastosowania w przemyśle, Roboty do użytku przemysłowego, Roboty przemysłowe, Maszyny i urządzenia
do obróbki i przetwórstwa, Automaty przemysłowe stosowane
do produkcji, 8 Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Japońskie noże kuchenne do siekania.
(111) 348113
(220) 2021 07 05
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) GÓRECKA MAGDALENA, Tuchola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MB Mag-Beauty STUDIO PIĘKNA
(540)

(210) 531090

(591) czarny, złoty
(531) 26.04.03, 26.04.18, 26.04.01, 26.04.05, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Zabiegi kosmetyczne, Laserowe usuwanie tatuaży, Usługi
kosmetyczne, Laserowe usuwanie makijażu permanentnego, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 348114
(220) 2021 07 06
(210) 531128
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) ECOMMERCE REVOLUTION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ecommerce Revolution
(540)

(210) 530759
(591) czarny, czerwony, biały
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 Dostarczanie informacji handlowych, Analizy statystyk handlowych, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, Doradztwo
w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze
w zakresie zarządzania handlowego, Usługi doradcze związane
z transakcjami handlowymi, Pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu
przedsiębiorstw handlowych, Doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego, w tym przez Internet, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, Dostarczanie
informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi doradcze
w zakresie zarządzania działalnością handlową, Usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych.

(111) 348115
(220) 2021 06 02
(210) 529797
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 02
(732) MALISZEWSKI KRZYSZTOF MALCOM, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X
(540)

(591) niebieski, czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.12, 24.17.25, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.
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(510), (511) 4 Gaz płynny, Propan, Propan-butan do celów przemysłowych, Gazy skroplone do pojazdów z silnikiem napędowym,
Paliwa do celów grzewczych, Paliwa samochodowe, Paliwa płynne,
Paliwa gazowe, 6 Butle metalowe na gaz, Pojemniki na paliwo płynne metalowe, Butle metalowe na gazy sprężone, Kołnierze metalowe, Zbiorniki metalowe do transportu gazów sprężonych, Zbiorniki
metalowe do transportu gazów skroplonych, Krany, kurki do beczek
metalowe, Metalowe zawory regulujące inne niż części maszyn, 9
Urządzenia pomiarowe, Urządzenia do wykrywania gazu, Reduktory ciśnienia, Elektryczne zawory regulujące, Gazomierze, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej-elektrownie
fotowoltaiczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, 11 Cysterny,
Podgrzewacze wody, Kotły grzewcze, Kuchenki gazowe, Palniki gazowe, Regulatory gazowe, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do urządzeń gazowych, Instalacje i urządzenia do przechowywania
gazu, Akcesoria regulujące i zabezpieczające do urządzeń gazowych,
37 Montaż instalacji gazowych, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 39 Usługi
dystrybucji gazu płynnego, Przewóz gazu płynnego, Składowanie
gazu płynnego, Wynajem zbiorników do przewozu gazu, Wynajem
zbiorników do przewozu i składowania gazu, Napełnianie butli gazem, 42 Doradztwo w zakresie instalacji gazowych, Projektowanie
instalacji gazowych, Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.

(111) 348118
(220) 2021 06 14
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 02
(732) PRANGA NIKOLA, Strzebielino-Osiedle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aloha atelier piękna
(540)

(210) 530218

(111) 348116
(220) 2021 06 08
(210) 529934
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 02
(732) KROKUS PRZETWÓRNIA OWOCÓW I WARZYW CZESŁAW
CARYK SPÓŁKA JAWNA, Przyłęk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eat&eat
(540)
(591) zielony, złoty, czarny, biały
(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(591) śliwkowy, biały
(531) 19.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych.
(111) 348117
(220) 2021 06 08
(210) 529940
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GAZOL
WINCENTY WYSOKIŃSKI MIROSŁAW WYSOKIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZOL
(540)

(591) fioletowy, czerwony, czarny, biały
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.14

(111) 348119
(220) 2021 06 21
(210) 530551
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 09
(732) STOWARZYSZENIE CZYSTA POLSKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYSTY BAŁTYK
(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 03.11.17, 01.15.24, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Badania opinii publicznej, Dystrybucja materiałów
reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, Pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, Systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, Organizowanie i prowadzenie
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baz danych o wolontariuszach i beneficjentach pomocy udzielanej
przez organizacje społeczne, Komputerowe zarządzanie plikami,
Obróbka tekstów, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pokazy towarów, Publikowanie tekstów
sponsorowanych, Reklama, Reklama społeczna, Tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, Tworzenie kampanii społecznych
na rzecz ochrony środowiska, Wynajmowanie nośników reklamowych, Promocja wolontariatu i pracy społecznej, Promocja ekologii,
Promocja inicjatyw i działań na rzecz ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności społecznej,
Prowadzenie fundacji i stowarzyszeń, 36 Usługi finansowe, Operacje
finansowe, Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny kapitału,
Usługi w zakresie sponsoringu, Sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów i dotacji, Zbiórki darowizn, Organizowanie środków
finansowych w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska
naturalnego, działalności edukacyjnej i oświatowej, promocji kultury
fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, Tworzenie funduszu
fundacji, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa,
oświatowa i kulturalna, Doradztwo zawodowe, Edukacja, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, ekologii, ochrony przyrody,
ochrony zwierząt, krajoznawstwa i turystyki, Informacja o edukacji,
Informacja o rekreacji i turystyce, Instruktaże, Organizowanie i obsługa konferencji i kongresów, Organizowanie konkursów z dziedziny
edukacji i rozrywki, Kształcenie praktyczne, Organizowanie obozów
sportowych, Organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Pisanie tekstów innych
niż reklamowe, Publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, Usługi reporterskie, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Usługi trenera osobistego, Usługi trenerskie, Wypożyczanie książek i czasopism, Porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
Usługi w postaci organizowania społecznych imprez sportowych,
kulturalnych i rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, Produkcja filmów i programów oświatowych, Organizowanie
wypoczynku, Organizowanie akcji edukacyjno-rozrywkowych mających na celu promocję ekologii i ochrony środowiska, Organizowanie
loterii, Organizowanie występów artystycznych i spotkań autorskich.

(111) 348120
(220) 2021 07 13
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) MAREK EUGENIUSZ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 531506

Nr 7/2022

mi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Kosmetyki,
Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Nasączone chusteczki
do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Nielecznicze balsamy, Olejki do celów kosmetycznych, Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe],
Olejki toaletowe, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym,
Nielecznicze preparaty toaletowe, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Waciki do celów kosmetycznych, Preparaty toaletowe, Dezodoranty i antyperspiranty,
Kosmetyki do makijażu, Mydła i żele, Preparaty do depilacji i golenia,
Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci,
Preparaty do włosów, Chusteczki do twarzy, Kosmetyki do pielęgnacji
urody, Kosmetyki w postaci kremów, Makijaż (Preparaty do-), Maseczki
do twarzy i ciała, Peeling do stóp, Peeling w żelu, Pianka pod prysznic i do kąpieli, Pianki do oczyszczania ciała, Płyny do włosów i ciała,
Preparaty do kąpieli i pod prysznic, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty myjące do użytku osobistego, Serum do celów kosmetycznych, Woda micelarna, Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do ciała, Kremy do mycia, Kosmetyki upiększające,
Balsamy samoopalające [kosmetyki], Baza pod makijaż, Błyszczyki
do ust, Etui na szminkę, Eyelinery [kosmetyki], Korektory [kosmetyki],
Kolorowe kosmetyki do oczu, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do ust,
Preparaty do demakijażu, Preparaty do makijażu twarzy i ciała, Preparaty do sztucznego opalania, Produkty do makijażu do twarzy i ciała,
Gąbki nasączone mydłem, Preparaty do mycia rąk, Balsam do brody,
Balsam do włosów, Lakier do włosów, Maseczki do włosów, Odżywki do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów, Pianka do włosów,
Pianki oczyszczające do skóry, Pianki do włosów, Krem do rak, Krem
do twarzy, Krem do włosów, Środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Maski do twarzy, Maski kosmetyczne, Maski do pielęgnacji włosów.

(111) 348122
(220) 2021 07 14
(210) 531516
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) GRZEGORCZYK GRZEGORZ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2KOŁA.PL
(540)

(531) 18.01.05, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi
handlu hurtowego dotyczące rowerów, Usługi handlu hurtowego
związane z akcesoriami do rowerów.
(591) złoty, granatowy, niebieski, czarny, biały
(531) 01.01.17, 24.01.05, 29.01.15
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe.
(111) 348121
(220) 2021 07 13
(210) 531507
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) LENART BARBARA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOLA CARE
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Balsamy, inne niż
do celów medycznych, Środki perfumeryjne i zapachowe, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Atomizery wody mineralnej
do celów kosmetycznych, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Bawełna do celów kosmetycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Kremy do twarzy do użytku
kosmetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne
do rąk, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Bawełniane
płatki kosmetyczne, Chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-

(111) 348123
(220) 2021 07 15
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) NOWAK MAGDALENA, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sweet Home Silesia by Magdalena Nowak
(540)

(531) 07.01.25, 27.05.01

(210) 531558

Nr 7/2022
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(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby
cukiernicze, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach.

(111) 348124
(220) 2021 07 27
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) CSG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) battery empire
(540)

(210) 532012

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.08, 01.15.03, 26.04.04
(510), (511) 9 Adaptery baterii, Akumulatorki do powtórnego naładowania, Akumulatory alkaliczne, Akumulatory do pojazdów, Akumulatory do pojazdów elektrycznych, Akumulatory, elektryczne,
do pojazdów, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Akumulatory niklowo-kadmowe, Akumulatory samochodowe, Elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, Baterie akumulatorowe
litowe, Ładowarki dla akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów
do pojazdów silnikowych, Rozruszniki akumulatorowe, Urządzenia
do ładowania akumulatorów elektrycznych, Urządzenia do ładowania akumulatorów, Jednostki zasilania [baterie], Skrzynki akumulatorowe, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, Banki energii, Baterie, Baterie elektryczne, Baterie litowe,
Baterie litowo-jonowe, Baterie anodowe, Baterie do ponownego ładowania, Ładowalne baterie elektryczne, Ogniwa i baterie elektryczne, Zestawy baterii, Dodatkowe zestawy baterii, Baterie słoneczne,
Baterie słoneczne do ponownego ładowania, Baterie do telefonów,
Baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, Baterie do elektronicznych papierosów, Ładowarki, Ładowarki bezprzewodowe,
Ładowarki USB, Ładowarki sieciowe, Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki do baterii, Ładowarki przenośne, Kompensacyjne
ładowarki baterii, Ładowarki do smartfonów, Ładowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki baterii do użytku z telefonami,
Ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach,
Szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, Ładowarki do baterii
do tabletów, Ładowarki do baterii do laptopów, Ładowarki do baterii słonecznych, Ładowarki do elektronicznych przyborów dla
palaczy, Przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych
i waporyzatorów, Ładowarki do elektronicznych papierosów, Stacje
ładowania dla pojazdów elektrycznych, Urządzenia do ładowania,
Urządzenia do ładowania baterii, Urządzenia do nieprzerywalnego
zasilania elektrycznego [baterie], Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], Urządzenia ładujące do sprzętu
nadającego się do ponownego ładowania, Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Zasilacze sieciowe [baterie], Zasilacze
awaryjne UPS, Zasilacze sieciowe, Elektroniczne zasilacze, Zasilacze
niskiego napięcia, Zasilacze prądu stałego i zmiennego, Zasilacze
do smartfonów, Przetworniki elektryczne, Przetworniki prądu, Przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, Przetworniki napięcia,
Przetworniki napięcia na prąd, Kable do baterii, Kable USB, Kable
audio, Kable do synchronizacji danych, Kable do transmisji danych,
Kable wideo, Huby USB, Przewody do USB, Klawiatury, Klawiatury
komputerowe, Klawiatury do tabletów, Klawiatury bezprzewodowe,
Klawiatury wielofunkcyjne, Klawiatury do telefonów komórkowych,
Mikrofony do używania bez użycia rąk do telefonów komórkowych,
Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], Bezprzewodowe peryferia
komputerowe, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Komputerowe
urządzenia peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele], Słuchawki,
Mikrofony, Stacje dokujące, Stacje dokujące do telefonów komórkowych, Elektroniczne stacje dokujące, Okulary do rzeczywistości wirtualnej, Matryce diodowe, Czytniki kart USB, Kamery wideo, Kamery
internetowe, Cyfrowe kamery wideo, Kamery do pojazdów, Kamery
aktywowane ruchem, Kamery wideo do nadzoru, Pudełka na baterie,
Podkładki pod myszy komputerowe, Separatory baterii, Kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, Kijki do robienia sobie
zdjęć (selfie), Uchwyty na telefony komórkowe, Uchwyty samochodowe do telefonów, Uchwyty przystosowane do telefonów komór-
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kowych, Uchwyty na tablety przystosowane do użytku w samochodach, Uchwyty do mocowania przystosowane do komputerów,
Podpórki pod nadgarstek do komputerów, Podpórki pod nadgarstki
dla użytkowników myszy komputerowych, Etui na smartfony, Etui
do tabletów, Etui na odtwarzacze MP3, Etui z klawiaturą do smartfonów, Etui na przenośne odtwarzacze mediów, Folie ochronne do tabletów, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Folie ochronne przystosowane
do ekranów komputerowych, Ochraniacze na ekran do smartfonów
ze szkła hartowanego, Osłony na kable elektryczne, Osłony na klawiatury komputerowe, Osłony na telefony komórkowe, Osłony
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Opaski ostrzegawcze, Opaski na ramię z kieszenią na smartfon, Karty USB, Nośniki do przechowywania danych, Kamery nadzorujące, Prostowniki
elektryczne, Kable rozruchowe do akumulatorów, Elektryczne kable
do ładowania, Przejściówki do kabli, 35 Usługi handlu detalicznego
i hurtowego w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet w odniesieniu do komputerów i sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego i hurtowego w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet
w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego i hurtowego w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet w odniesieniu do sprzętu elektrycznego, baterii, ładowarek, kabli i przewodów elektrycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w tym sprzedaży
wysyłkowej i przez Internet w związku ze sprzętem informatycznym,
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
Internet związane z telefonami komórkowymi i smartfonami, Usługi handlu detalicznego i hurtowego w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu
detalicznego i hurtowego w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet w związku z akcesoriami samochodowymi, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi importowo-eksportowe, Usługi w zakresie informacji handlowych
za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom na temat towarów
i usług, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form
przekazu danych.

(111) 348125
(220) 2021 06 29
(210) 530840
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) SMILECLINIC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SmileClinic Chmielewski & Karczewska
(510), (511) 35 Publikowanie tekstów sponsorowanych i reklamowych, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, Informacja handlowa, Wyceny handlowe, pozyskiwanie i systematyzowanie komputerowych baz danych, Audyt, Badania rynku, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Reklama i promocja, Usługi zaopatrzenia osób trzecich
w zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 44 Usługi
analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób,
Usługi dentystyczne, Usługi w zakresie pomocy medycznej, Usługi
protetyczne, Chirurgia stomatologiczna, Dentystyka, Stomatologia,
Stomatologia estetyczna, Kliniki medyczne, Kliniki stomatologiczne,
Opieka pielęgniarska, Placówki opieki medycznej, Placówki rekonwalescencji, Pomoc medyczna, Porady w zakresie farmakologii, Szpitale, Usługi telemedyczne.
(111) 348126
(220) 2021 06 29
(210) 530841
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) SMILECLINIC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIC ADVANCED IMPLANT CENTER
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Leki, Produkty farmaceutyczne, Środki przeciwbólowe, Środki znieczulające, Środki dezynfekcyjne, Środki pomocnicze
do użytku medycznego, Materiały opatrunkowe, Środki grzybobójcze, Materiały do plombowania zębów, Masa odciskowa do celów
dentystycznych, Implanty biologiczne, Implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, Implanty chirurgiczne wyhodowane
z komórek macierzystych, Implanty chirurgiczne w postaci żywych
tkanek i materiałów syntetycznych, Stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, Lakiery dentystyczne, 10 Przyrządy medyczne,
mianowicie implanty wewnątrznaczyniowe z materiałów sztucznych, Protezy i sztuczne implanty, Materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej, Implanty chirurgiczne składające się
z elementów sztucznych, Implanty (protezy) do chirurgii stomatologicznej, Implanty dentystyczne, Implanty (protezy) do użytku
w chirurgii szczękowej, Implanty protetyczne, Implanty medyczne,
Implanty kostne, Modele implantów, Mosty do implantów dla celów
dentystycznych, 16 Czasopisma, Gazety, Plakaty, Afisze, Fotografie,
Broszury, Druki, Kalendarze, Publikacje drukowane, Albumy, Teczki
na dokumenty i materiały konferencyjne, Zeszyty, Skoroszyty, Koperty, Przyrządy do pisania, Torby papierowe lub z tworzyw sztucznych do pakowania, Trójwymiarowe modele do celów edukacyjnych,
35 Publikowanie tekstów sponsorowanych i reklamowych, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
Informacja handlowa, Wyceny handlowe, Pozyskiwanie i systematyzowanie komputerowych baz danych, Audyt, Badania rynku, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Reklama
i promocja, Usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw, 41 Nauczanie, kształcenie, informacja o edukacji, Instruktaż, Kluby zdrowia, Publikowanie książek,
Organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, Produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, Publikowanie tekstów innych
niż reklamowych, Usługi szkoleniowe dotyczące personelu medycznego, 42 Usługi naukowe i technologiczne w dziedzinie stomatologii, Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, Badania
chemiczno-technologiczne, Badania biologiczne, badania kliniczne
i badania medyczne, 44 Usługi dentystyczne, Usługi w zakresie pomocy medycznej, Usługi protetyczne, Chirurgia stomatologiczna,
Dentystyka, Stomatologia, Stomatologia estetyczna, Kliniki medyczne, Kliniki stomatologiczne, Opieka pielęgniarska, Placówki opieki
medycznej, Placówki rekonwalescencji, Pomoc medyczna, Porady
w zakresie farmakologii, Szpitale, Usługi telemedyczne.
(111) 348127
(220) 2021 06 29
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) EFEZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRA SMAKÓW
(540)

(210) 530874

(531) 26.04.18, 26.11.10, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, Usługi restauracyjne, Usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Przygotowanie żywności
i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, Usługi kateringowe.

Nr 7/2022

(111) 348128
(220) 2021 06 14
(210) 530197
(151) 2021 11 29
(441) 2021 07 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE
ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASUAL B&C
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, Szampony, Środki perfumeryjne i zapachowe,
Naturalne środki perfumeryjne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne
do kąpieli i prysznicowe, Sole do kąpieli, Olejki eteryczne, Środki
do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Szampony dla zwierząt domowych, Niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt,
Kosmetyki dla zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, 5
Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Lecznicze balsamy,
Preparaty i substancje weterynaryjne, Dodatki do paszy do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki grzybobójcze, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Obroże
przeciwpchelne, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Obroże
przeciw pchłom dla zwierząt, Rozpylacze przeciwpchelne, Lecznicze
szampony dla zwierząt domowych, Suplementy witaminowe dla
zwierząt, Suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, Medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego,
Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów
medycznych, Napary lecznicze, Suplementy lecznicze do żywności
dla zwierząt, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Preparaty higieniczne do sterylizacji, Preparaty higieniczne
do celów weterynaryjnych Majtki higieniczne dla zwierząt domowych Pasy higieniczne, Bandaże higieniczne, Wchłaniające artykuły
higieniczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty
higieniczne do celów medycznych, Preparaty higieniczne do użytku
medycznego, 18 Smycze dla zwierząt, Obroże, Kagańce, Okrycia
dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Uprząż konna, Wędzidła dla zwierząt [uprząż], 21 Klatki dla ptaków, Klatki dla ptaków
domowych, Wanienki dla ptaków, Pojemniki na karmę dla ptaków,
28 Zabawki dla zwierząt, Gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla
zwierząt domowych, Zabawki i gry dla zwierząt domowych, 31 Puszkowane pożywienie dla psów, Żywe zwierzęta, Karma dla zwierząt
domowych, Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Karma dla kotów, Karma
dla ptaków, Karma dla ryb, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
i artykułami weterynaryjnymi, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podściółką dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, 43 Pensjonaty
dla zwierząt, 44 Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi doradcze związane
z opieką nad zwierzętami domowymi, Usługi w zakresie opieki nad
zwierzętami domowymi, Usługi doradcze związane z opieką nad
zwierzętami, Pielęgnacja urody zwierząt, Usługi kosmetyczne dla
zwierząt, Higiena i pielęgnacja urody zwierząt, Usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, Usługi mycia zwierząt domowych,
Strzyżenie zwierząt.
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(111) 348129
(220) 2021 06 14
(210) 530199
(151) 2021 11 29
(441) 2021 07 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE
ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FARMCID
(510), (511) 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty do dezynfekcji strzyków [dippingu
wymion] krów mlecznych, Preparaty antybakteryjne, Żele antybakteryjne, Preparaty do mycia zwierząt, Środki do mycia bydła, Środki
do mycia zwierząt [insektycydy], Środki do mycia psów [insektycydy],
Środki do mycia bydła [insektycydy], Owadobójcze weterynaryjne
środki do mycia, Antybakteryjne środki do mycia, Roztwory do użytku medycznego do mycia nozdrzy przednich, Antybakteryjne pieniące się środki do mycia.
(111) 348130
(220) 2021 06 14
(210) 530201
(151) 2021 11 29
(441) 2021 07 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE
ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FARMSOL
(510), (511) 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty do dezynfekcji strzyków [dippingu
wymion] krów mlecznych, Preparaty antybakteryjne, Żele antybakteryjne, Preparaty do mycia zwierząt, Środki do mycia bydła, Środki
do mycia zwierząt [insektycydy], Środki do mycia psów [insektycydy],
Środki do mycia bydła [insektycydy], Owadobójcze weterynaryjne
środki do mycia, Antybakteryjne środki do mycia, Roztwory do użytku medycznego do mycia nozdrzy przednich, Antybakteryjne pieniące się środki do mycia.
(111) 348131
(220) 2021 07 02
(210) 531044
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 02
(732) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) welmix
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, Roboty kuchenne, elektryczne.
(111) 348132
(220) 2021 01 24
(210) 523515
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) PIERZCHAŁA MAREK, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HuMusmin
(510), (511) 1 Nawozy dla rolnictwa, Nawozy dla rolnictwa z alg morskich, Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne dla rolnictwa, Podłoża dla upraw bezglebowych
[rolnictwo], Substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], Chemiczne
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemicznie przetwarzany torf stosowany w ogrodnictwie, Doniczki torfowe dla ogrodnictwa, Komposty do podłóż hodowlanych do ogrodnictwa, Nawozy
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o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, Podłoża
hodowlane do ogrodnictwa, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne
do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne powierzchniowo
czynne do użytku w ogrodnictwie, Środki chemiczne stosowane
w ogrodnictwie, Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Doniczki torfowe dla ogrodnictwa, Włókna mineralne
do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, Gazy do użytku w leśnictwie, Nadtlenek wapnia
do użytku w leśnictwie, Preparaty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, Preparaty bakteryjne do użytku w leśnictwie, Środki chemiczne
dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom], Środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, Środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku
w leśnictwie, Środki chemiczne stosowane w leśnictwie, Biologiczne
nawozy azotowe, Biostymulanty będące środkami pobudzającymi
wzrost roślin, Chemiczne preparaty do uzdatniania gleby, Chemiczne
preparaty do wzbogacania gleby, Chemiczne środki wspomagające
do użytku w rolnictwie, Chemicznie przetwarzany torf stosowany w rolnictwie, Chemicznie zmienione nawozy złożone, Chemikalia do użytku
w leczeniu szkód ekologicznych u roślin, Chemikalia używane w rolnictwie, Chemikalia wzbogacające glebę, Dodatki do kiszonek [konserwanty], Dodatki glebowe, Dodatki glebowe [nawożenie], Dodatki biologiczne służące do przekształcania plonów w kompost, Dodatki
stosowane podczas sadzenia do polepszenia zakorzenienia, Donice
torfowe do celów ogrodniczych, Formowane podłoża do uprawiania
roślin składające się z torfu, Gleba do upraw, Humus, Kompost, Kompost, obornik, nawozy, Kompost organiczny, Kompost z liści, Kompost
z przegniłych liści [nawozy], Materiały poprawiające kondycję gleby,
Materiały włókniste do użytku jako środki uzdatniające glebę, Materiały
włókniste do użytku jako nawóz, Mieszanki do sadzenia w doniczkach,
Mieszanki kompostowe wzbogacone substancjami organicznymi, Mieszanki kompostowe z materiału mineralnego w formie pyłu, Mieszanki
nawozów, Mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, Mieszanki
produktów chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania wartości
odżywczej pasz dla zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego],
Mieszanki regulujące wzrost roślin, Mieszanki substancji chemicznych
i mikroorganizmów do sterylizacji kompostu, Mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do siana przy produkcji pasz kiszonych
[inne niż do użytku weterynaryjnego], Mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do nawożenia kompostu, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych
do użytku jako nawozy ogrodnicze, Preparaty z mikroelementami dla
roślin, Mineralne preparaty do użyźniania gleby, Naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, Nawóz do liści stosowany
na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, Nawóz do liści stosowany
na roślinach uprawnych w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz
naturalny, Nawóz w formie stałej, Preparaty do nawożenia gleby, Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy bez zawartości chloru, Nawozy biologiczne, Nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, Nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, Nawozy chemiczne, Nawozy
do gleb, Nawozy do gleby, Nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, Nawozy do roślin doniczkowych, Nawozy do trawy, Nawozy do trawy lub
terenów trawiastych, Nawozy do użytku domowego, Nawozy hydroponiczne, Nawozy i użyźniacze, Nawozy mieszane, Nawozy mineralne,
Nawozy morskie, Nawozy naturalne, Nawozy naturalne wykonane
ze składników morskich, Nawozy, nawozy do trawników, nawozy
do trawy, Nawozy organiczne, Nawozy potasowe, Nawozy sztuczne
do użytku w rolnictwie, Nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów przez dżdżownice, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, Nawozy z dużą ilością substancji odżywczych,
Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nawozy zawierające przeciwutleniacze, Nawozy zawierające związki azotu, Nawozy złożone, Nieorganiczne nawozy, Obornik, Obornik organiczny, Oborniki sztuczne,
Obornik płynny, Odżywki dla roślin, Ogrodowa mieszanka ziemi doniczkowej, Organiczna ziemia doniczkowa, Pierwiastki śladowe
do upraw, Pierwiastki śladowe do użytku w rolnictwie, Pierwiastki śladowe do użytku w ogrodnictwie, Płynne nawozy, Płynne substytuty
obornika, Podłoża hodowlane, Podłoża hodowlane dla roślin, Pokrycia
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humusowe, Polepszacze do gleby, Preparaty chemiczne do obróbki
gleby, Preparaty chemiczne do użyźniania gleby [inne niż sterylizujące],
Preparaty chemiczne do użyźniania gleby, Preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, Preparaty do nawożenia,
Preparaty do nawożenia gleby, Preparaty do nawożenia pogłównego
do trawników, Preparaty do nawożenia pogłównego [humus] do trawników, Preparaty do odżywiania gleby [inne niż sterylizujące], Preparaty
do odżywiania gleby, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Preparaty
do wzmacniania roślin, Preparaty odżywcze dla roślin, Preparaty poprawiające kondycję gleby, Preparaty z mikroelementów dla roślin, Preparowane gleby, Produkty mineralne do użytku w hodowli roślin, Regulatory wzrostu dla roślin, Regulatory wzrostu roślin, Środki chemiczne
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki
przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne do stosowania w przemyśle
agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze,
herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], Środki chemiczne do użytku w mieszankach herbicydowych, Środki chemiczne
do użytku w herbicydach, Środki chemiczne do użytku jako półprodukty w produkcji pestycydów, Środki chemiczne do użytku w mieszankach pestycydowych, Środki chemiczne do zapobiegania chorobom
winorośli, Środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, Środki chemiczne przeciwpylne do użytku na ziarnie, Środki
chemiczne stosowane w produkcji regulatorów wzrostu owadów,
Środki chemiczne stosowane w produkcji insektycydów, Środki do nawożenia ogrodu [nawozy], Środki do regulacji wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów ogrodniczych, Środki do uzdatniania gleby do podawania do gleby
przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], Środki
do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych,
Środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodowych, Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów
rolnych, Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów
ogrodowych, Środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych,
Środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych, Środki do uzdatniania
gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodniczych, Środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki do wypełniania ubytków w drzewach
[leśnictwo], Środki nawilżające do darni, Środki ochrony roślin przeciw
patogenom, Środki poprawiające glebę [inne niż wyjaławiające], Środki
poprawiające glebę, Środki poprawiające kondycję gleby, Środki poprawiające kondycję gleby do użytku ogrodniczego, Środki poprawiające
kondycję gleby do użytku rolniczego, Środki regulujące wzrost roślin
do użytku rolniczego, Środki stymulujące wzrost [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], Środki ulepszające glebę, Środki
wzmacniające dla roślin, Środki zwiększające plony upraw, Środki
zwiększające plony warzyw, Środki zabezpieczające dla roślin, Stymulatory wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych],
Substancje chelatowe do użytku jako dodatki do listowia roślin, Substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia roślin, Substancje
chelatowe do użytku jako środki odżywcze do listowia roślin, Substancje chemiczne do stosowania jako powłoki gleby, Substancje do pobudzania wzrostu roślin, Substancje do poprawy stanu gleby, Substancje
do regulacji wzrostu roślin, Substancje do stabilizowania ziemi, Substancje do uzdatniania gleby, Substancje do uzdatniania gleby [inne niż
do wyjaławiania], Substancje do użytku ogrodniczego wyprodukowane przy pomocy inżynierii genetycznej, Substancje odżywcze [nawozy]
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, Substytuty gleby, Superfosfaty [nawozy], Surfaktanty do gleby, wykorzystywane do zapewniania
jednolitego przepływu wody w glebie, Surfaktanty do użytku w związku z pestycydami rolniczymi, Surfaktanty do użytku w produkcji pasz
dla zwierząt, Surowce zasilające rośliny zawierające pierwiastki śladowe, Syntetyczne nawozy, Torf [nawóz], Torf do uprawy nasion, Torf
w postaci kompostu, Torf zawierający pierwiastki śladowe do użytku
jako kompost, Twardy obornik, Tworzywa sztuczne w postaci proszków, płynów lub past, Nawozy do użyźniania gleby, Preparaty do użyźniania gleby, Warstwa orna gleby, Warstwa uprawna gleby, Ziemia
do upraw, Ziemia do uprawy, Ziemia doniczkowa, Ziemia preparowana
przeznaczona do kiełkowania nasion.

(111) 348133
(220) 2021 06 29
(210) 530852
(151) 2021 11 29
(441) 2021 07 26
(732) CZECH DOMINIK CALZE MODA CZECH DOMINIK,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CA ZE moda
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 02.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych.
(111) 348134
(220) 2021 06 29
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) CHMIELEWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smileclinic Krzysztof Chmielewski
(540)

(210) 530839

(531) 27.05.01, 01.01.02
(510), (511) 35 Publikowanie tekstów sponsorowanych i reklamowych, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Informacja handlowa, Wyceny handlowe, pozyskiwanie
i systematyzowanie komputerowych baz danych, Audyt, Badania
rynku, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Reklama i promocja, Usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 41 Nauczanie,
kształcenie, informacja o edukacji, Instruktaż, Kluby zdrowia, Publikowanie książek, Organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Publikowanie tekstów innych niż reklamowych, Usługi szkoleniowe dotyczące
personelu medycznego, 44 Usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi dentystyczne, Usługi w zakresie
pomocy medycznej, Usługi protetyczne, Chirurgia stomatologiczna,
Dentystyka, Stomatologia, Stomatologia estetyczna, Kliniki medyczne, Kliniki stomatologiczne, Opieka pielęgniarska, Placówki opieki
medycznej, Placówki rekonwalescencji, Pomoc medyczna, Porady
w zakresie farmakologii, Szpitale, Usługi telemedyczne.
(111) 348135
(220) 2021 06 28
(210) 530838
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) RELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GAME OVER
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary, Bary
przekąskowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnia,
Koktajlbary, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków,
Puby, Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi barów i restauracji, Usługi klubów
nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-

Nr 7/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

racjach, Snack-bary, Usługi ogródków piwnych, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi świadczone przez bary bistro.

(111) 348136
(220) 2021 06 26
(210) 530785
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) GOSPODARSTWO PASIECZNE SĄDECKI BARTNIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stróże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miód SĄDECKI BARTNIK
(540)
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(111) 348139
(220) 2021 07 05
(210) 531099
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) DQFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vigge MAX D
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(591) pomarańczowy, żółty, złoty, brązowy, biały
(531) 01.15.15, 03.13.04, 03.13.05, 03.13.24, 25.01.19, 25.07.05,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.10, 26.04.13, 26.04.15, 26.04.16,
26.04.18, 26.04.22, 26.05.04, 26.05.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03,
27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 29.01.15
(510), (511) 30 Kit pszczeli, Miód, Miód biologiczny do spożycia przez
ludzi, Miód naturalny, Miód ziołowy, Mleczko pszczele, Naturalny miód
dojrzały, Propolis pszczeli spożywczy, Słodkie pasty do smarowania
na bazie miodu, Substytuty miodu, Miód z owocami, Miód z suszonymi owocami, Miód z liofilizowanymi owocami, Miód z ziołami, Miód
z dodatkami spożywczymi, z imbirem, z przyprawami korzennymi.
(111) 348137
(220) 2021 06 24
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) FAKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F-Pay
(540)

(210) 530695

(591) jasnoczerwony, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.21, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.18, 01.15.15
(510), (511) 35 Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Przetwarzanie,
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 36 Ściąganie należności
i faktoring, Usługi w zakresie faktoringu, Finansowanie podmiotów handlowych, Finansowanie zakupów, Pożyczki [finansowanie],
Usługi finansowania, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi
płatnicze, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, Badanie wypłacalności finansowej, Udzielanie
pożyczek, Udzielanie pożyczek zabezpieczonych.

(111) 348140
(220) 2021 07 05
(210) 531080
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) MULTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiGo
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 26.04.03, 09.07.21, 29.01.13
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
związane z BHP, Organizowanie kursów szkoleniowych, 42 Audyt
jakości, Doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom,
Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, Doradztwo w zakresie
zapewniania jakości, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.
(111) 348141
(220) 2021 07 05
(210) 531098
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) DQFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIGGE
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(111) 348142
(220) 2021 07 26
(210) 531958
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) PRAIS-MICHALAK MARCIN, Niepruszewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLUSIE.PL
(540)

(111) 348138
(220) 2021 07 05
(210) 531100
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) DQFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vigge MAX D+K2
(540)

(591) fioletowy, różowy, niebieski, biały, ciemnoniebieski,
czerwony
(531) 03.01.14, 03.01.24, 03.01.28, 29.01.15, 27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 20 Meble, Meble dla dzieci.

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(111) 348143
(220) 2021 07 26
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) SEROCZYŃSKI DARIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grand Meal

(210) 531951
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(540)

(531) 03.01.06, 03.01.08, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie karmy dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie karmy
dla zwierząt domowych.
(111) 348144
(220) 2021 07 26
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) KOTUS ŁUKASZ, Bobrowniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIENOOM
(540)

(210) 531934

(591) różowy, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.06, 01.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Piżamy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piżamami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piżamami.
(111) 348145
(220) 2021 07 26
(210) 531932
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) FETER JAROSŁAW, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Eteryzm Jarosław Feter
(510), (511) 41 Edukacja religijna, Szkolenie religijne, Usługi edukacji
religijnej, Kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, Usługi
edukacyjne dotyczące rozwoju religijnego.
(111) 348146
(220) 2021 07 22
(210) 531867
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) GRABOWSKI ARKADIUSZ LAMPOMAT, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lampomat.pl
(540)

(591) żółty, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 13.01.06, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13,
26.11.03, 26.11.10, 26.13.25
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu.
(111) 348147
(220) 2021 07 22
(210) 531862
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) KARPIŃSKI BARTOSZ, Płock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANBIVRO
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów interne-
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towych, Mobilne aplikacje, Programy komputerowe, Komputerowe
programy operacyjne, Programy do przetwarzania danych, Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie interaktywne baz danych, Oprogramowanie
do zabezpieczania sieci i urządzeń, Oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, Oprogramowanie
do interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, Gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania,
Oprogramowanie do gier komputerowych do użycia w urządzeniach
mobilnych, Pobierane gry komputerowe, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Marketing internetowy, Optymalizacja dla
wyszukiwarek internetowych, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, Programowanie komputerów, Programowanie
aplikacji multimedialnych, Programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, Programowanie stron internetowych, Programowanie komputerowe dla osób trzecich, Programowanie komputerów
i projektowanie oprogramowania, Programowanie gier komputerowych, gier sieciowych i mobilnych, Programowanie spersonalizowanych stron internetowych, Programowanie aplikacji webowych,
Programowanie komputerowe do przetwarzania danych, Programowanie programów do przetwarzania danych, Programowanie aplikacji wykorzystujących bazy danych, Programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, Projektowanie i opracowywanie
programów komputerowych baz danych, Usługi programowania
komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa
danych elektronicznych, Programowanie komputerów na potrzeby
Internetu, Programowanie komputerów i konserwacja programów
komputerowych, Projektowanie i tworzenie oprogramowania oraz
systemów komputerowych, sieciowych i mobilnych, Projektowanie,
tworzenie i programowanie stron internetowych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie
aplikacji mobilnych, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych
aplikacji komputerowych, Instalacja i dostosowanie na zamówienie
aplikacji oprogramowania komputerowego, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla
osób trzecich [usługi informatyczne], Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, Projektowanie systemów informatycznych, Konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich,
Obsługiwanie wyszukiwarek, Projektowanie i wdrażanie sieciowych
stron internetowych na rzecz osób trzecich, Instalowanie programów komputerowych, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, Konfiguracja systemów i sieci komputerowych, Konfiguracja sieci
komputerowych za pomocą oprogramowania, Konfiguracja sprzętu
komputerowego za pomocą oprogramowania, Usługi doradztwa
informatycznego, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi
pisania programów komputerowych, Usługi pisania oprogramowania komputerowego, Usługi projektowania oprogramowania komputerowego, Usługi aktualizacji programów komputerowych, Usługi
projektowania grafiki komputerowej, Usługi doradztwa w zakresie
oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi monitorowania systemów komputerowych, Usługi projektowania systemów komputerowych, Usługi utrzymywania stron internetowych, Usługi w zakresie
grafiki komputerowej, Usługi projektowania dotyczące programów
komputerowych, Usługi w zakresie projektowania komputerowego,
Usługi w dziedzinie programowania komputerów, Usługi w zakresie doradztwa komputerowego, Usługi konsultacyjne w zakresie
informatyki, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi
projektowe dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi
informacyjne w zakresie komputerów, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, Usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, Usługi doradcze dotyczące oprogramowania,
Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, Usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego,
Usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, Usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi wsparcia
technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, Usługi
w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania kom-

Nr 7/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

puterowego, Usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Pomoc w zakresie technologii
informacyjnej, Utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające komputer
przed zagrożeniami, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych.

(111) 348148
(220) 2021 07 22
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) PepsiCo, Inc., Purchase (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smartfood
(540)

(210) 531860

(591) czarny, żółty, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.02, 26.13.25
(510), (511) 30 Przekąski z kukurydzy, Kukurydza prażona [popcorn].
(111) 348149
(220) 2021 07 22
(210) 531849
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) CENTRALA NASIENNA KALNAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SAHARA
(510), (511) 31 Nasiona traw.
(111) 348150
(220) 2021 07 22
(210) 531846
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) ŁAPUK WOJCIECH ZITERM, Harbutowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZITERM
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie, organizacja i administracja
w biznesie, Prace biurowe, Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty,
Agencje eksportowe i importowe, Agencje reklamowe, Analiza rynku, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo
w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie public relations, Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji
i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego,
Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania
w formie stron internetowych, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Prezentowanie towarów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, Produkcja materiałów reklamowych
i reklam, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Publikacja reklam, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia i materiały instalacyjne przezna-

113

czone do instalacji grzewczych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji, instalacji rekuperacji, instalacji pomp
ciepła, instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych,
instalacji centralnych odkurzaczy, przyłączy do budynku sieci gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, w tym materiały instalacyjne grzewcze,
materiały instalacyjne wodno-kanalizacyjne, pompy ciepła, kotły
gazowe, kotły na paliwa stałe, grzejniki, rekuperatory, klimatyzatory,
centralne odkurzacze, kolektory słoneczne, kominki, zbiorniki, wymienniki, panele fotowoltaiczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: urządzenia i materiały instalacyjne
przeznaczone do instalacji grzewczych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji, instalacji rekuperacji, instalacji
pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, instalacji centralnych odkurzaczy, przyłączy do budynku
sieci gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, w tym materiały instalacyjne grzewcze, materiały instalacyjne wodno-kanalizacyjne, pompy
ciepła, kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, grzejniki, rekuperatory,
klimatyzatory, centralne odkurzacze, kolektory słoneczne, kominki,
zbiorniki, wymienniki, panele fotowoltaiczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: urządzenia
i materiały instalacyjne przeznaczone do instalacji grzewczych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji, instalacji rekuperacji, instalacji pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych,
instalacji kolektorów słonecznych, instalacji centralnych odkurzaczy,
przyłączy do budynku sieci gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, w tym
materiały instalacyjne grzewcze, materiały instalacyjne wodno-kanalizacyjne, pompy ciepła, kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, grzejniki, rekuperatory, klimatyzatory, centralne odkurzacze, kolektory
słoneczne, kominki, zbiorniki, wymienniki, panele fotowoltaiczne,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Instalacja,
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Instalacja systemów
do wentylacji i usuwania kurzu, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych,
Usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Regularne serwisowanie urządzeń do suszenia,
Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Regularne serwisowanie urządzeń
do usuwania kurzu, Regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji,
Odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, Naprawa urządzeń ogrzewczych, Naprawa urządzeń do wentylacji, Naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Montaż urządzeń
grzewczych, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, Montaż instalacji centralnego ogrzewania, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków,
Modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, Modernizacja
instalacji do wentylacji budynków, Konserwacja i naprawa instalacji
grzewczych zasilanych energią słoneczną, Naprawa i konserwacja
bojlerów, Naprawa instalacji sanitarnych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Naprawa i konserwacja pomp, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją pomp, Usługi doradcze w zakresie
instalacji pomp, Usługi w zakresie napraw wymienników ciepła, Instalacja systemów odprowadzania ciepła, Udostępnianie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją gazowych podgrzewaczy
wody, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia
w gaz, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych,
Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu,
Instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, Naprawa odkurzaczy, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego,
Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Usługi montażu instalacji
grzewczych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji, instalacji
klimatyzacji, instalacji rekuperacji, instalacji pomp ciepła, instalacji
fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, instalacji centralnych odkurzaczy, przyłączy do budynku sieci gazowej, wodnej
i kanalizacyjnej, 39 Transport drogowy, Transport, Transport towarów, Transport lądowy, Organizowanie transportu, Transport drogowy ładunków, Transport i składowanie, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, Usługi
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wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Pakowanie
i składowanie towarów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie transportu.

(111) 348151
(220) 2021 07 22
(210) 531841
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) TEEKANNE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WORLD OF GINGER
(510), (511) 30 Herbata, herbata owocowa, herbata ziołowa, inna niż
do celów leczniczych, napary, inne niż do celów leczniczych i namiastki tych towarów, także z innymi składnikami, Wyciągi z herbaty, Herbata mrożona, Preparaty i napoje gotowe (ujęte w klasie 30)
na bazie herbaty, herbaty owocowej, herbaty ziołowej, naparów lub
ekstraktów z tych towarów, także z innymi składnikami, Dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe z dodatkiem herbaty, herbaty owocowej,
herbaty ziołowej lub naparów, Napoje owocowe i soki owocowe,
Woda, Woda aromatyzowana, Syropy do wyrobu napojów, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.
(111) 348152
(220) 2021 07 22
(210) 531835
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mikroPolska PARK EDUKACYJNY
(540)

(591) bordowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.17.17
(510), (511) 41 Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea.
(111) 348153
(220) 2021 07 16
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) JEZIORSKI ŁUKASZ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Arkadia Salon Snu Łóżek i Materacy
(540)

(210) 531639

(591) niebieski, biały
(531) 12.01.03, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble sypialne, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), Materace łóżkowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materacami łóżkowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z materacami łóżkowymi.
(111) 348154
(220) 2021 07 16
(210) 531636
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) ETHIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Slow Potas SR

Nr 7/2022

(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, Dietetyczna
żywność i substancje do celów leczniczych, Suplementy diety.

(111) 348155
(220) 2021 07 16
(210) 531635
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) ETHIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pozkalium
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, Dietetyczna
żywność i substancje do celów leczniczych, Suplementy diety.

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) 043036
(111) 043050
(111) 043508
(111) 050739
(111) 059088
(111) 059094
(111) 059154
(111) 059267
(111) 075418
(111) 075610
(111) 075735
(111) 075835
(111) 075885
(111) 075892
(111) 076692
(111) 077294
(111) 077314
(111) 077341
(111) 077369
(111) 077537
(111) 078022
(111) 078039
(111) 078188
(111) 078189
(111) 078190
(111) 078443
(111) 078641
(111) 078854
(111) 079390
(111) 079456
(111) 079683
(111) 080043
(111) 080049
(111) 080054
(111) 080793
(111) 081480
(111) 081629
(111) 081757
(111) 082486
(111) 082513
(111) 082668
(111) 082941
(111) 083559
(111) 084363
(111) 085559
(111) 085746

(180) 2032 01 15
(180) 2032 01 20
(180) 2032 10 10
(180) 2032 07 06
(180) 2032 01 25
(180) 2032 02 02
(180) 2032 01 23
(180) 2032 04 16
(180) 2032 03 09
(180) 2032 01 22
(180) 2032 03 05
(180) 2032 02 17
(180) 2032 02 12
(180) 2032 02 17
(180) 2032 10 28
(180) 2032 01 08
(180) 2032 01 13
(180) 2032 02 12
(180) 2032 02 24
(180) 2032 02 13
(180) 2031 12 23
(180) 2032 01 17
(180) 2032 03 13
(180) 2032 03 13
(180) 2032 03 13
(180) 2032 05 06
(180) 2032 04 09
(180) 2032 06 30
(180) 2032 10 30
(180) 2032 12 03
(180) 2032 03 25
(180) 2032 01 15
(180) 2032 01 17
(180) 2032 01 22
(180) 2032 01 29
(180) 2032 01 09
(180) 2032 02 28
(180) 2032 07 09
(180) 2032 01 23
(180) 2032 07 20
(180) 2032 10 19
(180) 2032 09 21
(180) 2032 11 19
(180) 2032 12 22
(180) 2032 12 21
(180) 2032 12 11

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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 7/2022
(111) 086608
(111) 086958
(111) 088798
(111) 145769
(111) 146487
(111) 147477
(111) 154261
(111) 155651
(111) 161214
(111) 161289
(111) 161740
(111) 161762
(111) 162528
(111) 162792
(111) 162983
(111) 162992
(111) 163031
(111) 163223
(111) 163328
(111) 163420
(111) 163533
(111) 163574
(111) 163678
(111) 163699
(111) 163700
(111) 163720
(111) 163747
(111) 163988
(111) 164194
(111) 164311
(111) 164328
(111) 164394
(111) 164395
(111) 164396
(111) 164398
(111) 164510
(111) 164578
(111) 164605
(111) 164737
(111) 164738
(111) 164739
(111) 164740
(111) 164767
(111) 164853
(111) 164979
(111) 165129
(111) 165266
(111) 165286
(111) 165300
(111) 165320
(111) 165327
(111) 165496
(111) 165497
(111) 165574
(111) 165648
(111) 165675
(111) 165760
(111) 165955
(111) 166248
(111) 166585
(111) 166608
(111) 166837
(111) 166838
(111) 166985
(111) 167048
(111) 167098
(111) 167742
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(180) 2032 06 15
(180) 2032 10 02
(180) 2032 10 28
(180) 2032 03 12
(180) 2032 01 23
(180) 2032 01 17
(180) 2032 02 15
(180) 2032 07 04
(180) 2031 11 06
(180) 2032 02 08
(180) 2031 11 30
(180) 2032 01 24
(180) 2032 02 04
(180) 2032 01 14
(180) 2032 01 14
(180) 2032 01 21
(180) 2032 02 18
(180) 2032 01 21
(180) 2032 04 08
(180) 2032 01 04
(180) 2032 03 06
(180) 2032 03 29
(180) 2032 03 06
(180) 2032 01 10
(180) 2032 01 10
(180) 2032 07 10
(180) 2032 01 21
(180) 2032 02 12
(180) 2032 02 14
(180) 2032 02 07
(180) 2032 03 28
(180) 2032 03 29
(180) 2032 03 29
(180) 2032 03 29
(180) 2032 03 29
(180) 2032 04 11
(180) 2031 12 14
(180) 2032 02 21
(180) 2032 02 26
(180) 2032 02 26
(180) 2032 02 26
(180) 2032 02 26
(180) 2032 04 12
(180) 2032 02 04
(180) 2032 01 18
(180) 2032 03 06
(180) 2032 07 09
(180) 2032 04 08
(180) 2032 06 25
(180) 2032 01 17
(180) 2032 02 26
(180) 2032 02 22
(180) 2032 02 22
(180) 2032 03 01
(180) 2032 07 01
(180) 2032 02 21
(180) 2032 05 15
(180) 2032 03 20
(180) 2032 10 14
(180) 2032 07 08
(180) 2032 01 14
(180) 2032 07 23
(180) 2032 07 23
(180) 2032 02 05
(180) 2032 02 06
(180) 2032 07 17
(180) 2032 09 02

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 167890
(111) 168052
(111) 168053
(111) 168438
(111) 168606
(111) 169348
(111) 169505
(111) 169885
(111) 170022
(111) 170193
(111) 170489
(111) 170601
(111) 170823
(111) 170930
(111) 171147
(111) 171229
(111) 171395
(111) 171718
(111) 171880
(111) 172059
(111) 172241
(111) 172866
(111) 173323
(111) 173466
(111) 173840
(111) 177767
(111) 183187
(111) 184197
(111) 186464
(111) 194732
(111) 200591
(111) 202634
(111) 250222
(111) 250825
(111) 251103
(111) 251291
(111) 252386
(111) 252387
(111) 252388
(111) 252889
(111) 253215
(111) 253315
(111) 253407

(180) 2032 03 29
(180) 2032 08 11
(180) 2032 08 11
(180) 2032 08 07
(180) 2032 08 30
(180) 2032 09 20
(180) 2032 10 14
(180) 2032 12 31
(180) 2032 02 04
(180) 2032 11 14
(180) 2032 10 31
(180) 2031 11 06
(180) 2032 12 12
(180) 2032 03 13
(180) 2032 04 29
(180) 2032 12 12
(180) 2032 08 26
(180) 2032 01 14
(180) 2032 01 17
(180) 2032 03 19
(180) 2032 02 14
(180) 2032 01 31
(180) 2032 01 11
(180) 2032 11 19
(180) 2032 10 28
(180) 2032 09 09
(180) 2032 03 29
(180) 2032 07 09
(180) 2032 01 28
(180) 2032 03 11
(180) 2032 01 28
(180) 2032 01 16
(180) 2031 08 08
(180) 2031 07 22
(180) 2031 07 12
(180) 2031 07 06
(180) 2031 11 16
(180) 2031 11 16
(180) 2031 11 16
(180) 2031 10 11
(180) 2031 11 23
(180) 2031 12 19
(180) 2031 09 22

(111) 253673
(111) 253747
(111) 254150
(111) 254340
(111) 254361
(111) 254362
(111) 254363
(111) 254369
(111) 254370
(111) 254379
(111) 254510
(111) 254511
(111) 254513
(111) 254616
(111) 254694
(111) 254698
(111) 254730
(111) 254878
(111) 254888
(111) 255211

(180) 2032 01 09
(180) 2031 09 20
(180) 2032 02 10
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 04
(180) 2032 01 09
(180) 2032 01 17
(180) 2032 01 30
(180) 2032 01 30
(180) 2032 02 13
(180) 2032 02 23
(180) 2032 01 11
(180) 2032 01 30
(180) 2031 07 29
(180) 2032 01 19
(180) 2032 02 01
(180) 2032 01 03
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Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 25: odzież, obuwie, nakrycia głowy, galanteria i akcesoria obuwnicze; 42: projektowanie
obuwia i odzieży.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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(111) 255229
(111) 255233
(111) 255236
(111) 255238
(111) 255239
(111) 255249
(111) 255250
(111) 255256
(111) 255268
(111) 255278
(111) 255279
(111) 255289
(111) 255299
(111) 255352
(111) 255486
(111) 255540
(111) 255669
(111) 255694
(111) 255696
(111) 255707
(111) 255742
(111) 255743
(111) 255798
(111) 255799
(111) 255806
(111) 255811
(111) 255947
(111) 255953
(111) 256036
(111) 256105
(111) 256126
(111) 256130
(111) 256136
(111) 256137
(111) 256139
(111) 256200
(111) 256234
(111) 256280
(111) 256400
(111) 256427
(111) 256442
(111) 256444
(111) 256576
(111) 256577
(111) 256592
(111) 256599
(111) 256600
(111) 256650
(111) 256705
(111) 256767
(111) 256838
(111) 256845
(111) 256849
(111) 256850
(111) 256860
(111) 256894
(111) 256946
(111) 256948
(111) 256949
(111) 256961
(111) 257002
(111) 257055
(111) 257071
(111) 257101
(111) 257223
(111) 257287
(111) 257332

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2032 01 16
(180) 2032 01 16
(180) 2032 01 16
(180) 2032 01 16
(180) 2032 01 17
(180) 2032 01 25
(180) 2032 01 25
(180) 2032 01 26
(180) 2032 01 31
(180) 2032 02 06
(180) 2032 02 06
(180) 2032 02 09
(180) 2032 02 10
(180) 2032 03 07
(180) 2032 01 03
(180) 2032 01 31
(180) 2032 02 13
(180) 2032 01 16
(180) 2032 01 16
(180) 2032 01 25
(180) 2032 01 31
(180) 2032 01 31
(180) 2032 02 23
(180) 2032 02 23
(180) 2032 02 27
(180) 2032 03 05
(180) 2032 01 25
(180) 2032 02 03
(180) 2032 03 26
(180) 2032 01 16
(180) 2032 02 14
(180) 2032 02 16
(180) 2032 02 22
(180) 2032 02 22
(180) 2032 02 22
(180) 2032 03 26
(180) 2032 04 10
(180) 2032 03 13
(180) 2032 01 19
(180) 2032 02 08
(180) 2032 02 17
(180) 2032 02 22
(180) 2032 01 21
(180) 2032 01 31
(180) 2032 03 05
(180) 2032 03 12
(180) 2032 03 14
(180) 2032 05 30
(180) 2032 01 24
(180) 2032 05 16
(180) 2032 03 08
(180) 2032 03 23
(180) 2032 04 02
(180) 2032 04 02
(180) 2032 04 18
(180) 2032 01 17
(180) 2032 04 17
(180) 2032 04 18
(180) 2032 04 18
(180) 2032 06 14
(180) 2032 01 13
(180) 2032 01 23
(180) 2032 02 24
(180) 2032 03 30
(180) 2032 04 10
(180) 2032 02 02
(180) 2032 02 27

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 257476
(111) 258039
(111) 258075
(111) 258082
(111) 258157
(111) 258160
(111) 258162
(111) 258163
(111) 258170
(111) 258287
(111) 258317
(111) 258333
(111) 258350
(111) 258369
(111) 258370
(111) 258477
(111) 258571
(111) 258698
(111) 258699
(111) 258724
(111) 258800
(111) 258929
(111) 259044
(111) 259095
(111) 259139
(111) 259200
(111) 259224
(111) 259371
(111) 259391
(111) 259414
(111) 259529
(111) 259536
(111) 259566
(111) 259568
(111) 259685
(111) 259694
(111) 259695
(111) 259696
(111) 259749
(111) 259893
(111) 259894
(111) 259895
(111) 259896
(111) 259897
(111) 259898
(111) 259899
(111) 259900
(111) 259901
(111) 259904

(180) 2032 02 10
(180) 2032 01 27
(180) 2032 04 02
(180) 2032 04 30
(180) 2032 01 23
(180) 2032 01 23
(180) 2032 01 24
(180) 2032 01 24
(180) 2032 02 21
(180) 2032 06 18
(180) 2032 02 07
(180) 2032 04 30
(180) 2032 06 27
(180) 2032 07 10
(180) 2032 07 10
(180) 2032 04 30
(180) 2032 01 23
(180) 2032 01 26
(180) 2032 02 07
(180) 2032 01 30
(180) 2032 07 19
(180) 2032 01 19
(180) 2032 01 30
(180) 2032 07 05
(180) 2032 04 23
(180) 2032 07 30
(180) 2032 08 06
(180) 2032 02 06
(180) 2032 01 24
(180) 2032 05 30
(180) 2032 01 13
(180) 2032 05 11
(180) 2032 02 13
(180) 2032 02 27
(180) 2032 03 09
(180) 2032 07 10
(180) 2032 07 10
(180) 2032 07 10
(180) 2031 12 16
(180) 2032 03 26
(180) 2032 03 26
(180) 2032 03 26
(180) 2032 03 26
(180) 2032 03 26
(180) 2032 03 26
(180) 2032 03 26
(180) 2032 03 26
(180) 2032 03 26
(180) 2032 04 12

Nr 7/2022
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 18: galanteria skórzana,
w tym między innymi aktówki,
dyplomatki, portfele, portmonetki, etui, wizytowniki, kosmetyczki,
kufry, torby, torebki, plecaki, walizki, sakiewki, siatki, tornistry, paski,
teczki itp., futra, parasole; 25: bielizna, obuwie i elementy składowe obuwia (wkładki do obuwia,
podpiętki, zapiętki, półwkładki,
wyściółki do obuwia), odzież; 35:
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w sklepie lub hurtowni
z obuwiem i z elementami składowymi obuwia, lub z odzieżą, lub
z galanterią skórzaną.

Nr 7/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 259988
(111) 260016
(111) 260017
(111) 260265
(111) 260331
(111) 260379
(111) 260436
(111) 260539
(111) 260585
(111) 260586
(111) 260631
(111) 260632
(111) 260633
(111) 260634
(111) 260759
(111) 260814
(111) 260832
(111) 260950
(111) 260982
(111) 261065
(111) 261118

(180) 2032 03 12
(180) 2032 06 11
(180) 2032 06 11
(180) 2032 09 25
(180) 2032 02 28
(180) 2032 07 16
(180) 2032 07 16
(180) 2032 07 16
(180) 2032 01 17
(180) 2032 01 17
(180) 2032 07 25
(180) 2032 07 25
(180) 2032 07 25
(180) 2032 07 25
(180) 2032 02 28
(180) 2032 09 19
(180) 2032 08 24
(180) 2032 08 10
(180) 2032 07 16
(180) 2032 07 14
(180) 2032 03 19

(111) 261207
(111) 261338
(111) 261395
(111) 261396
(111) 261397
(111) 261454
(111) 261499
(111) 261635
(111) 261636
(111) 261673
(111) 261952
(111) 262075
(111) 262076
(111) 262412
(111) 262437
(111) 262438
(111) 262439
(111) 262461
(111) 262647
(111) 262692
(111) 263293
(111) 263362
(111) 263363
(111) 263575
(111) 263576
(111) 263577
(111) 263710
(111) 263817
(111) 264034
(111) 264036
(111) 264189
(111) 264197
(111) 264283
(111) 264284
(111) 264754
(111) 265385
(111) 266068
(111) 267648
(111) 267649
(111) 267777
(111) 268117
(111) 268506
(111) 268826
(111) 268848

(180) 2032 06 25
(180) 2032 10 09
(180) 2032 11 19
(180) 2032 11 19
(180) 2032 11 19
(180) 2032 01 19
(180) 2032 06 22
(180) 2032 01 23
(180) 2032 01 23
(180) 2032 08 01
(180) 2032 06 22
(180) 2032 07 31
(180) 2032 07 31
(180) 2032 02 10
(180) 2032 10 22
(180) 2032 10 22
(180) 2032 10 22
(180) 2032 05 31
(180) 2032 12 18
(180) 2032 01 17
(180) 2032 11 15
(180) 2032 01 09
(180) 2032 07 30
(180) 2032 03 28
(180) 2032 03 28
(180) 2032 03 28
(180) 2032 02 20
(180) 2032 02 15
(180) 2032 04 30
(180) 2032 06 18
(180) 2032 06 11
(180) 2032 07 30
(180) 2032 01 16
(180) 2032 01 16
(180) 2032 04 16
(180) 2033 01 29
(180) 2032 10 30
(180) 2032 06 14
(180) 2032 06 14
(180) 2032 03 28
(180) 2032 12 24
(180) 2032 02 16
(180) 2032 07 05
(180) 2032 11 19

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 5: preparaty medyczne,
produkty farmaceutyczne.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 269414
(111) 269415
(111) 270924
(111) 271792
(111) 273504
(111) 274193
(111) 274198
(111) 275501

(180) 2032 03 30
(180) 2032 04 02
(180) 2032 06 11
(180) 2032 07 11
(180) 2032 01 17
(180) 2032 01 09
(180) 2032 03 05
(180) 2031 07 08
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Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem
Internetu towarów obejmujących
wózki tj.: wózki dziecięce spacerowe, wózki dziecięce głębokie,
wózki dziecięce z parasolką, wózki dziecięce trójkołowe, adaptery
do wózków dziecięcych, budki
do wózków, gondole do wózków,
pościel do wózków, śpiwory oraz
pokrowce do do wózków, rowery, jeździdełka dziecięce, fotele
tj.: foteliki samochodowe, foteliki
rowerowe, adaptery do fotelików
samochodowych, bazy do fotelików samochodowych, pokrowce
na foteliki samochodowe, śpiworki do fotelików samochodowych,
meble tj.: stoły, biurka, szafki,
łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, materace do łóżka,
materace piankowe, materace gryczano-kokosowe, materace sprężynowe do łóżek, meble szkolne,
krzesła, taborety, komody, kojce,
kołyski, krzesełka do karmienia
niemowląt, przewijaki dla niemowląt, regały, siedzenia, skrzynie
na pościel, stojaki pod wanienkę,
stelaże pod baldachim, huśtawki,
bujaki, krzesełka do wanny, nadstawki do łóżek, akcesoria niemowlęce tj.: aspiratory do nosa
dla dzieci, butelki plastikowe dla
niemowląt, butelki szklane dla
niemowląt, elektroniczne nianie
dla niemowląt, podgrzewacze
do butelek dla niemowląt, kubki
z poidełkiem dla dzieci, smoczki
na butelki dla niemowląt, smoczki
gryzaki dla niemowląt, sterylizatory do butelek, ustniki do kubków
dla dzieci, grzechotki dla dzieci,
gryzaki dla niemowląt, karuzele
dla dzieci, łańcuszki do smoczków,
pozytywki dla dzieci, naczynia dla
dzieci, sztućce dla dzieci, nożyczki do paznokci dla dzieci, maty
edukacyjne dla dzieci, szczoteczki
do włosów dla dzieci, termometry
elektroniczne, termometry kąpielowe, termoopakowania na butelki, gąbki do kąpieli, barierki zabezpieczające do łóżek, śliniaki dla
niemowląt, monitory snu dla niemowląt, podkłady podgumowane
na materace, podkłady ceratowe
na materace, leżaczki do kąpieli
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(111) 277692
(111) 277702
(111) 279821
(111) 285045
(111) 290865
(111) 299986
(111) 304452
(111) 314368

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(180) 2032 01 16
(180) 2032 10 09
(180) 2031 12 05
(180) 2032 02 01
(180) 2032 02 07
(180) 2032 05 24
(180) 2032 11 29
(180) 2032 02 14

dla niemowląt, leżaczki niemowlęce, nocniki dla niemowląt, nakładki na sedes dla dzieci, nakładki
na wannę, wanienki do kąpieli dla
niemowląt i dzieci, wkłady kąpielowe do wanienek, maty do kojców
dla niemowląt, nosidełka do noszenia niemowląt, chusty do noszenia niemowląt, moskitiery
do łóżek i wózków, osłony narożników do mebli, zabezpieczenia
szuflad, szafek, lodówek, gniazdek
elektrycznych, barierki zabezpieczające do schodów, maty antypoślizgowe dla dzieci, laktatory dla
matek karmiących, biustonosze
dla matek karmiących, odciągacze
do pokarmu dla matek karmiących, osłonki na piersi dla matek
karmiących, majtki poporodowe,
internetowe przekazywanie informacji tekstowej i obrazowej
na temat sprzedaży wysyłkowej
towarów z grup towarowych podanych powyżej, reklamowanie
towarów i usług oraz ich promocja
na rzecz osób trzecich, oferowanie
w mediach produktów dla handlu
detalicznego, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 438364
(210) 464124
(210) 495770
(210) 506812
(210) 507040
(210) 513990
(210) 514350
(210) 517789
(210) 519512
(210) 519733
(210) 519743
(210) 522374
(210) 524973

10/2015
ZT07/2017
U
U
U
ZT35/2020
U
U
U
U
U
U
ZT13/2021

(210) 525735
(210) 527354
(210) 528537
(210) 529136
(210) 530041
(210) 530042
(210) 530901
(210) 531667
(210) 531695
(210) 531698
(210) 532593
(210) 533752
(210) 521370

U
ZT22/2021
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Nr 7/2022

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) 504196
(210) 479471
(210) 517713
(210) 525739
(210) 529850
(210) 529851
(210) 534683
(210) 534684
(210) 518508
(210) 512484
(210) 519274
(210) 526786
(210) 527778
(210) 529058
(210) 529060
(210) 529063
(210) 529065
(210) 530452
(210) 530613
(210) 530671
(210) 531363
(210) 531367

ZT46/2019
ZT19/2018
ZT42/2020
ZT16/2021
U
U
ZT43/2021
ZT43/2021
ZT45/2020
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 531550
(210) 531813
(210) 531876
(210) 532033
(210) 532203
(210) 532204
(210) 532210
(210) 532211
(210) 532212
(210) 532213
(210) 532230
(210) 532363
(210) 532364
(210) 532578
(210) 532774
(210) 533076
(210) 533226
(210) 533305
(210) 533648
(210) 533855
(210) 533981
(210) 533982

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

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 145637 (141) 2008 06 12 Prawo wygasło w całości.
(111) 168221 (141) 2021 07 20 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 29:
konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, duszone
owoce, dżemy, purée owocowe,
galaretki, zupy, mleko, mleko
w proszku, aromatyzowane mleko żelowane i bita śmietana, produkty mleczne, desery mleczne,
jogurty, jogurty pitne, musy, kremy, desery śmietankowe, świeża
śmietana, masło, pasty serowe,
sery, sery dojrzałe, sery dojrzałe
z pleśnią, świeże sery, sery solankowe, twarożek, napoje głównie
z mleka lub nabiału, produkty
z mleka mrożonego, produkty z mleka sfermentowanego,
wszystkie wyżej wymienione produkty z aromatami owocowymi
lub zawierające owoce; 32: piwo
(alkoholowe lub bezalkoholowe),
niegazowane i gazowane wody
(mineralne i nie mineralizowane),
soki owocowe, napoje na bazie
owoców, lemoniada, toniki, piwo
imbirowe, korbety, preparaty
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(111) 205215 (141) 2013 03 13
(111) 229361 (141) 2015 05 25
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do produkcji napojów, syropów
do napojów, bezalkoholowe ekstrakty owocowe, wszystkie wyżej
wymienione produkty z aromatami owocowymi lub zawierające
owoce.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 35:
organizowanie targów w celach
reklamowych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich
środkach przekazu; usługi agencji
informacyjnych dot. działalności
gospodarczej, handlowej, usługowej; usługi w zakresie prowadzenia archiwum; 41: produkcja
i montaż programów radiowych;
usługi agencji informacyjnych
o imprezach rozrywkowych i rekreacji; prowadzenie bibliotek.
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(111) 075191 A. Wykreślono: LABORATOIRES LIERAC S.A., PARYŻ, Francja; Wpisano: LABORATOIRE NATIVE, Paryż, Francja.
(111) 098946 A. Wykreślono: Zakład Wytwórczy Przekaźników i Łączników Energetycznych, Warszawa, Polska; Wpisano: JERZY MATIAKOWSKI, Warszawa, Polska.
(111) 100772 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 100773 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 101245 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

(111) 101415 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer 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.

(111) 102121 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

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) 102132 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 054514 A. Wykreślono: Covestro Deutschland AG, Leverkusen, Niemcy; Wpisano: Covestro Intellectual Property GmbH
& Co. KG, Leverkusen, Niemcy.
(111) 056119 A. Wykreślono: F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, BAZYLEA, Szwajcaria; Wpisano: Atnahs Pharma UK Limited, Londyn,
Wielka Brytania.

(111) 102766 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 102767 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 058045 A. Wykreślono: ARKEMA FRANCE, COLOMBES,
Francja; Wpisano: Trinseo Europe GmbH, Horgen, Szwajcaria.

(111) 104281 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 061359 A. Wykreślono: Covestro Deutschland AG, Leverkusen, Niemcy; Wpisano: Covestro Intellectual Property GmbH &
Co. KG, Leverkusen, Niemcy.

(111) 106897 A. Wykreślono: UNITED INTERNATIONAL PICTURES B. V. ;, AMSTERDAM, Holandia; Wpisano: United International
Pictures, Londyn, Wielka Brytania.

(111) 073557 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia
11 stycznia 2021 r., udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie
znaku towarowego przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów, Polska na czas określony do dnia 17 stycznia 2031r.”

(111) 131138 A. Wykreślono: EILFIX POLSKA SPÓŁKA JAWNA
ANNA ŁAGOWSKA, Wrocław, Polska 930319813; Wpisano: EILFIX
POLSKA SPÓŁKA JAWNA ŁAGOWSKA TAULITZ, Wrocław, Polska
930319813.

(111) 073766A A. Wykreślono: LALIQUE PARFUMS SA, Zollikerberg, Szwajcaria; Wpisano: LALIQUE PARFUMS SA, Zürich,
Szwajcaria.

(111) 139519 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517.

(111) 074283 A. Wykreślono: KERNEOS, NEUILLY-SUR-SEINE,
Francja; Wpisano: IMERYS ALUMINATES, Paryż, Francja.

(111) 142586 A. Wykreślono: Media Corporation Józef Węgrzyn, Warszawa, Polska; Wpisano: MEDIA CORPORATION SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012385462.

302305289; Wpisano: KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 634359262.

(111) 144250 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 236528 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA, Lesznowola, Polska 015585664; Wpisano: BEAUTY
BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.

(111) 150707 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MARBEX” Elżbieta Nowak, Tomaszów Mazowiecki,
Polska; Wpisano: „MARBEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki, Polska 592197142.
(111) 159946 A. Wykreślono: W.C. BRADLEY/ZEBCO HOLDINGS, INC., TULSA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ZEBCO
Holdings LLC, Tulsa, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 161872 A. Wykreślono: W.C. BRADLEY/ZEBCO HOLDINGS, INC., TULSA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ZEBCO
Holdings LLC, Tulsa, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 163672 A. Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146805667.
(111) 164599 A. Wykreślono: AKZO NOBEL FUNCTIONAL
CHEMICALS LLC, CHICAGO, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
Nouryon Functional Chemicals LLC, Chicago, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 164599 A. Wykreślono: Nouryon Functional Chemicals
LLC, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Nouryon Chemicals AG, Sempach Station/Neuenkirch, Szwajcaria.
(111) 164599 A. Wykreślono: Nouryon Chemicals AG, Sempach Station/Neuenkirch, Szwajcaria; Wpisano: Celanese Switzerland AG, Sempach Station/Neuenkirch, Szwajcaria.
(111) 166258 A. Wykreślono: TELEKOMUNIKACJA POLSKA
Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 012100784; Wpisano: ORANGE
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784.
(111) 171936 A. Wykreślono: PHUP GNIEZNO Sp. z o.o. Hurtownia Sp. k., Gniezno, Polska 300786847; Wpisano: ANDRZEJ
SZESZYCKI, Lubochnia, Polska; URSZULA SZESZYCKA, Lubochnia,
Polska.
(111) 181543 A. Wykreślono: AERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 101820587; Wpisano: MAXIMO BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 101820587.
(111) 189251 A. Wykreślono: Węgrzyn Józef MEDIA CORPORATION, Warszawa, Polska 011547164; Wpisano: MEDIA CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012385462.
(111) 201006 A. Wykreślono: „MEDIA CORPORATION” Józef
Węgrzyn, Warszawa, Polska 011547164; Wpisano: MEDIA CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012385462.
(111) 226244 A. Wykreślono: LECH MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
302305289; Wpisano: KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 634359262.

(111) 237538 A. Wykreślono: LSI-LUXEMBOURG SARL, LUKSEMBURG, Luksemburg; Wpisano: LSI-Netherlands B.V., Amsterdam, Holandia.
(111) 239224 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 242495 A. Wykreślono: PHOENIX PRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Wrocław, Polska
932889710; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 242495 A. Wykreślono: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203; Wpisano: WYDAWNICTWO
BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 243223 A. Wykreślono: GUSTA WIESŁAWA P.P.H.U. GUST-POL, Łódź, Polska 101570707; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202.
(111) 243223 A. Wykreślono: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 384216202; Wpisano: SZKLARSKA INN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Łódź,
Polska 384216202.
(111) 244040 A. Wykreślono: PHOENIX PRESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 932889710; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 244040 A. Wykreślono: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142734203; Wpisano: WYDAWNICTWO
BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 245604 A. Wykreślono: LSI-LUXEMBOURG SARL, LUKSEMBURG, Luksemburg; Wpisano: LSI-Netherlands B.V., Amsterdam, Holandia.
(111) 246402 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 246403 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .

(111) 229772 A. Wykreślono: BEST FOOD SERVICE Urszula
Gogol, Białystok, Polska 200050196; Wpisano: KISZKO MIROSŁAW,
KISZKO KRZYSZTOF, KISZKO EWA BRACIA KISZKO SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, Polska 050335440.

(111) 246405 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .

(111) 233885 A. Wykreślono: LECH MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska

(111) 247575 A. Wykreślono: GRUPA 3 DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kra-
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ków, Polska 351424159 ; Wpisano: PLASTCARD STANISŁAW JASNEK
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 387843359.
(111) 249401 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 249520 A. Wykreślono: CHODYRA BARTŁOMIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DREAMTIME, Warszawa,
Polska 672759776; Wpisano: WBK AUTOMOTIVE B. CHODYRA M.CICHOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 360351284.
(111) 250289 A. Wykreślono: ŚRUBENA UNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec, Polska 240121640; Wpisano: ŚRUBENA UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, Polska
240121640.
(111) 250291 A. Wykreślono: ŚRUBENA UNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec, Polska 240121640; Wpisano: ŚRUBENA UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, Polska
240121640.
(111) 251416 A. Wykreślono: Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Plano,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 251795 A. Wykreślono: SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik, Polska 430045395;
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE „EKOFLORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik, Polska
386720620.
(111) 251873 A. Wykreślono: OSUCH ŁUKASZ GOLDEN
EXPERT, Kiełczewo, Polska 301217330; Wpisano: OSUCH ŁUKASZ
GOLDEN EXPERT, Poznań, Polska 301217330.
(111) 251927 A. Wykreślono: LC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 072278788; Wpisano: LC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, Polska
072278788.
(111) 252397 A. Wykreślono: RADEX POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Iława, Polska 280423924; Wpisano: RADEX POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iława, Polska 28407492;
MARIAN RADECKI, Iława, Polska; MACIEJ RADECKI, Iława, Polska.
(111) 252397 A. Wykreślono: RADEX POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iława, Polska 28407492;
MARIAN RADECKI, Iława, Polska; MACIEJ RADECKI, Iława, Polska;
Wpisano: MARIAN RADECKI, Iława, Polska; MACIEJ RADECKI, Iława,
Polska.
(111) 252397 A. Wykreślono: MARIAN RADECKI, Iława, Polska;
MACIEJ RADECKI, Iława, Polska; Wpisano: RADECKI SPV SPÓŁKA
JAWNA, Iława, Polska 387984150.
(111) 252918 A. Wykreślono: MALCOLM SPÓŁKA AKCYJNA,
Koszalin, Polska; Wpisano: MALCOLM SPÓŁKA AKCYJNA, Czerwionka-Leszczyny, Polska 321025170.
(111) 253547 A. Wykreślono: SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik, Polska 430045395;
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE „EKOFLORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik, Polska
386720620.
(111) 253548 A. Wykreślono: SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik, Polska 430045395;
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE „EKOFLORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik, Polska
386720620.
(111) 253553 A. Wykreślono: SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik, Polska 430045395;
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Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE „EKOFLORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik, Polska
386720620.
(111) 253906 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 253906 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 253907 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 253908 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 253908 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 255900 A. Wykreślono: SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik, Polska 430045395;
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE „EKOFLORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik, Polska
386720620.
(111) 256809 A. Wykreślono: LANGSTEINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168 ;
Wpisano: LANGSTEINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mników, Polska 123227168.
(111) 258303 A. Wykreślono: ATA ACCOUNTING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 220469229; ATA AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
016333060; ATA TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142703310; Wpisano: ATA ACCOUNTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 220469229; ATA TAX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142703310.
(111) 258303 E. Wpisano: Wspólne prawo ochronne.
(111) 258304 A. Wykreślono: ATA ACCOUNTING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 220469229; ATA AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
016333060; ATA TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142703310; Wpisano: ATA ACCOUNTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 220469229; ATA TAX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142703310.
(111) 258304 E. Wpisano: Wspólne prawo ochronne.
(111) 258305 A. Wykreślono: ATA ACCOUNTING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 220469229; ATA AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
016333060; ATA TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142703310; Wpisano: ATA ACCOUNTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 220469229; ATA TAX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142703310.
(111) 258305 E. Wpisano: Wspólne prawo ochronne.
(111) 258306 A. Wykreślono: ATA AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016333060; ATA
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TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 142703310; ATA ACCOUNTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 220469229; Wpisano: ATA TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142703310;
ATA ACCOUNTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
220469229.
(111) 258306 E. Wpisano: Wspólne prawo ochronne.
(111) 258307 A. Wykreślono: ATA AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016333060;
ATA ACCOUNTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
220469229; ATA TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142703310; Wpisano: ATA TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142703310; ATA ACCOUNTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 220469229.
(111) 258307 E. Wpisano: Wspólne prawo ochronne.
(111) 259239 A. Wykreślono: MALCOLM SPÓŁKA AKCYJNA,
Koszalin, Polska; Wpisano: MALCOLM SPÓŁKA AKCYJNA, Czerwionka-Leszczyny, Polska 321025170.
(111) 259276 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 259276 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 260501 A. Wykreślono: TELEKOMUNIKACJA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784; Wpisano: ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784.
(111) 260738 A. Wykreślono: KATARZYNA PELC-GONERA,
Łódź, Polska; Wpisano: KATARZYNA PELC-GONERA, Łódź, Polska;
ANDRZEJ PELC-GONERA, Łódź, Polska;.
(111) 266464 A. Wykreślono: DEZOR ARTUR, DEZOR KATARZYNA BEHAPER SPÓŁKA CYWILNA, Ruda Śląska, Polska; Wpisano:
INSPEKTOR BHP WERONIKA DROZDOWSKA, Ruda Śląska, Polska
386004823.
(111) 268244 A. Wykreślono: MARZOCCHI POMPE S.P.A., CASALECCHIO DI RENO (BO), Włochy; Wpisano: MARZOCCHI POMPE
S.P.A., Zola Predosa, Włochy.
(111) 269452 A. Wykreślono: MADEJ WRÓBEL MARKETING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska,
Polska 361054341; Wpisano: MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 272069370.
(111) 274650 A. Wykreślono: AUTO BAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Maków Podhalański, Polska
121361448; Wpisano: AUTOBAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Maków Podhalański,
Polska 121361448.
(111) 276874 A. Wykreślono: ECODIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146807749;
Wpisano: CONSULT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363917326.
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(111) 280688 A. Wykreślono: POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gałków
Duży, Polska 022014841; Wpisano: POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 387585058.
(111) 281537 A. Wykreślono: ECODIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146807749;
Wpisano: CONSULT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363917326.
(111) 281648 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 281648 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 283211 A. Wykreślono: LECH MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Poznań, Polska
302305289; Wpisano: KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 634359262.
(111) 283212 A. Wykreślono: LECH MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
302305289; Wpisano: KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 634359262.
(111) 286364 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 286364 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 286417 A. Wykreślono: EFEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 200368076; Wpisano: ROŻKO ADAM, Białystok, Polska.
(111) 286701 A. Wykreślono: PHUP GNIEZNO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gniezno, Polska 300786847; Wpisano: ANDRZEJ
SZESZYCKI, Lubochnia, Polska; URSZULA SZESZYCKA, Lubochnia,
Polska.
(111) 287012 A. Wykreślono: HYMON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, Polska
122477561; Wpisano: HYMON FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, Polska 385894594.
(111) 287190 A. Wykreślono: GMINA MIASTO SZCZECIN,
Szczecin, Polska 811684232; Wpisano: FABRYKA WODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska
368786194.
(111) 287537 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 287537 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 288673 A. Wykreślono: PURWIN PAWEŁ CLEANSE J. FACTORY, Warszawa, Polska 147142111; Wpisano: CLEANSE ME Wiktoria
Grotkowska-Szostak, Warszawa, Polska 389604699.

(111) 277929 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 288771 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 277929 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 288771 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) 289944 A. Wykreślono: OLIVIA OFFICE - OLIVIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 221207320; Wpisano:
„OLIVIA POINT & TOWER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 366029388.
(111) 289949 A. Wykreślono: OLIVIA OFFICE - OLIVIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 221207320; Wpisano:
„OLIVIA POINT & TOWER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 366029388.
(111) 290796 A. Wykreślono: OLIVIA OFFICE - OLIVIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 221207320; Wpisano:
„OLIVIA POINT & TOWER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 366029388.
(111) 291084 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) 315325 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
27 sierpnia 2021 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”
(111) 319028 A. Wykreślono: IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
366577552; Wpisano: OLEG CHERNETSKYI, Kraków, Polska; IGOR
KACHNYI, Kraków, Polska.
(111) 319028 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
27 sierpnia 2021 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”
(111) 319115 A. Wykreślono: DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 116637802; Wpisano:
PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 016637802.
(111) 326185 A. Wykreślono: ROBERT PIEPRZAK, Nowy Targ,
Polska; Wpisano: MODERN COMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141718320.
(111) 327261 A. Wykreślono: INTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lębork, Polska 220508142; Wpisano: ADAM PIOTR SOWA, Lębork, Polska.

(111) 291084 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 328947 A. Wykreślono: MAK DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366729594;
Wpisano: Katarzyna Myczkowska, Warszawa, Polska.

(111) 291086 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 332361 A. Wykreślono: RADEX POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Iława, Polska 280423924; Wpisano: MARIAN RADECKI, Iława,
Polska; MACIEJ RADECKI, Iława, Polska; RADEX POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iława, Polska 28407492.

(111) 291086 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 291089 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 291089 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 294148 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 294148 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 298499 A. Wykreślono: POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gałków
Duży, Polska 022014841; Wpisano: POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 387585058.
(111) 302796 A. Wykreślono: INTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lębork, Polska 220508142; Wpisano: ADAM PIOTR SOWA, Lębork, Polska 220508142.
(111) 303427 A. Wykreślono: SQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 300119140; Wpisano: MARCIN MAJEK, Poznań, Polska.
(111) 309120 A. Wykreślono: IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
366577552; Wpisano: OLEG CHERNETSKYI, Kraków, Polska; KACHNYI IGOR, Kraków, Polska.
(111) 315325 A. Wykreślono: IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
366577552; Wpisano: OLEG CHERNETSKYI, Kraków, Polska; IGOR
KACHNYI, Kraków, Polska.

(111) 332361 A. Wykreślono: MARIAN RADECKI, Iława, Polska;
MACIEJ RADECKI, Iława, Polska; RADEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iława, Polska 28407492; Wpisano: MARIAN RADECKI, Iława, Polska; MACIEJ RADECKI, Iława, Polska.
(111) 332361 A. Wykreślono: MARIAN RADECKI, Iława, Polska;
MACIEJ RADECKI, Iława, Polska; Wpisano: RADECKI SPV SPÓŁKA
JAWNA, Iława, Polska 387984150.
(111) 338656 A. Wykreślono: KĘPA EUGENIUSZ, KĘPA JADWIGA P.P.H. CUKIERNIA KASIA SPÓŁKA CYWILNA, Świdnica, Polska
890457440; Wpisano: „PASOL-PACO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, Polska 891453094.
(111) 339574 A. Wykreślono: VICTORIA A.SAWOSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 015273350; Wpisano: VOLLMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 387196919.

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) 540297
(540) KERACOLOR
(511) 19
(732) MAPEI S.P.A., Via Cafiero, 22 I-20158 MILANO (IT)
(151) 2021 05 12
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
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(111) 757337
(540) IoMET Ionic Mineral Enzymo
Therapy
(511) 5, 38, 42
(732) Laboratoire NUTERGIA, Société à Responsabilité Limitée,
Avenue des Fusilles, Les Taillades, F-12700 Capdenac (FR)
(151) 2021 05 04
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20

(111) 1591739
(531) CFE: 01.01.09
(511) 7, 9
(732) Xingyu Electron (Ningbo) Co., Ltd., West end of Hengfeng
road, Fangqiao Industry Zone, Jiangkou Subdistrict, Fenghua
District, Ningbo, Zhejiang (CN)
(151) 2020 06 15
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20

(111) 1077611
(540) NASAFYTOL
(511) 5
(732) Brand Invest S.A., Zl Sud 15, B-5377 Baillonville (BE)
(151) 2021 04 30
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20

(111) 1591742
(540) DAZZLES
(531) CFE: 01.15.07, 17.02.01, 26.11.01
(511) 1
(732) Haihui Group Co., Ltd, Ju County Industrial Park,
Rizhao City, 276800 Shandong Province (CN)
(151) 2021 03 18
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20

(111) 1319558
(540) PUREZZA
(511) 11
(732) WLI Trading Limited,
Second Floor, Suite 4, Beacon Court, Sandyford, Dublin (IE)
(151) 2021 05 07
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1359033
(540) PUREZZA
(511) 21
(732) WLI Trading Limited,
Second Floor, Suite 4, Beacon Court, Sandyford, Dublin (IE)
(151) 2021 05 07
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1372876
(540) A-N PARTS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) ANS BUJİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Horozluhan Mahallesi, İlkay Sokak No:22/1, Selçuklu, Konya (TR)
(151) 2021 04 16
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1385888
(540) EXCLUSIVE NETWORKS
(531) CFE: 07.03.11, 24.15.01, 26.04.04
(511) 9, 35, 36, 37, 42
(732) EXCLUSIVE FRANCE HOLDING,
20 Quai du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
(151) 2021 05 03
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1555820
(531) CFE: 01.17.25, 03.07.17, 19.07.01,
25.01.15, 28.05.00, 29.01.14
(511) 33
(732) Joint-Stock Company „Archangelskiy Distillery”,
Naberezhnaya Severnoi Dvini 20, RU-163001 Archangelsk city (RU)
(151) 2021 04 19
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1591596
(540) Inamon
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 03 23
(441) 2021 06 07
(111) 1591600
(540) Scaderm
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 02 09
(441) 2021 06 07

(511) 5
(581) 2021 05 20
(511) 3, 5
(581) 2021 05 20

(111) 1591619
(540) Bébé Royal
(511) 3, 5
(732) AKSAN KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş.,
Hadımköy Mah. Şahmaran Sok. No:1/A, Arnavutköy, İstanbul (TR)
(151) 2020 12 31
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1591621
(540) goger
(531) CFE: 01.15.11, 25.07.01
(511) 28
(732) Benslaiman kraichi, Omayma, C/ Sant narcís, 16, bajo 02,
E-08310 Argentona (Barcelona) (ES)
(151) 2021 01 08
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20

(111) 1591978
(540) TIGODA
(511) 32, 33
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostiu «AlfaNedvizhimost», ul. 2-ya Zvenigorodskaya, d. 13, str. 37, et. 5, pom. I,
kom. 1, RU-123022 g. Moskva (RU)
(151) 2021 01 14
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592090
(540) Curve
(511) 9, 16, 35, 36, 42
(732) Curve OS Limited,
15-19 Bloomsbury Way, London WC1A 2TH (GB)
(151) 2021 02 03
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592119
(540) HERMES CONTRE LA PEAU
(511) 14
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 02 25
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592153
(540) KOH-I-NOOR Polska Sp. z o.o.
(531) CFE: 26.01.03, 26.13.25, 27.05.10
(511) 7, 20
(732) KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., CZ-391 43 Mladá Vožice 620 (CZ)
(151) 2020 11 04
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592168
(540) ON THE BEACH
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont Neuf, F-75001 Paris (FR)
(151) 2021 03 04
(441) 2021 06 07

(511) 3
(581) 2021 05 20

(111) 1592176
(540) KIN Italia S.r.l.
(531) CFE: 26.01.03, 26.13.25, 27.05.10
(511) 7, 20
(732) KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., CZ-391 43 Mladá Vožice 620 (CZ)
(151) 2020 11 04
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592216
(540) M+ Molecule 01
(531) CFE: 24.13.01, 24.17.05, 26.11.08, 27.05.01
(511) 3, 4, 16
(732) ThisCompany Limited, 8 Percy Street, London W1T 1DJ (GB)
(151) 2020 11 18
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592238
(540) CLIMAGIC
(511) 12
(732) REIMO Reisemobil-Center GmbH Wassersport-und
Freizeitbedarf, Boschring 10, 63329 Egelsbach (DE)
(151) 2021 03 19
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592281
(540) TITANS’ REVIVAL
(531) CFE: 23.05.05, 24.01.12, 27.05.01
(732) SEMPERA FRIGUSSI s.r.o.,
Gorkého 87/44, CZ-602 00 Brno, Veveří (CZ)
(151) 2020 12 16
(441) 2021 06 07

(511) 5, 25, 32, 41, 44
(581) 2021 05 20

(111) 1591634
(540) ZAVALTO
(511) 5
(732) Zentiva, k.s.,
U kabelovny 130/22, CZ-102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2021 04 14
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20

(111) 1592285
(540) SECURIUS INTERNATIONAL
(531) CFE: 17.02.01, 27.05.10, 29.01.14
(511) 8, 13, 14, 15,
16, 20, 42, 45
(732) Bundesrepublik Deutschland (Bundeskriminalamt),
Thaerstraße 11, 65193 Wiesbaden (DE)
(151) 2021 01 07
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20

(111) 1591655
(540) PHILLERENE
(531) CFE: 26.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD,
Bulevar Oslobođenja 137, 11000 Beograd (RS)
(151) 2021 01 21
(441) 2021 06 07

(111) 1592291
(540) Olivé
(531) CFE: 27.05.01
(511) 1, 17
(732) WOLF GROUP IBERICO S.A.,
Avenida Bertran Güell, 78, E-08850 GAVÀ (BARCELONA) (ES)
(151) 2021 01 28
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20

(111) 1591675
(540) Scacutan
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 02 09
(441) 2021 06 07

(511) 3, 5, 44
(581) 2021 05 20
(511) 3, 5
(581) 2021 05 20

(111) 1592306
(540) AXXYXX
(732) QUANTEC GmbH,
Wilhelmshöhenstraße 16, 82319 Starnberg (DE)
(151) 2021 04 16
(441) 2021 06 07

(511) 9, 10
(581) 2021 05 20
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(111) 1592328
(540) PREMANT
(511) 6, 11, 19
(732) Brugg Rohrsystem AG,
Industriestrasse 39, CH-5314 Kleindöttingen (CH)
(151) 2020 11 06
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592378
(540) PROVENANCE
(511) 33
(732) QUARERI, 1 Beaucés, F-33540 GORNAC (FR)
(151) 2021 03 02
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592423
(540) L LX Hausys
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(511) 17
(732) LX Holdings Corp., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592457
(540) NAVISANI
(531) CFE: 01.15.03, 27.03.12
(511) 11, 16
(732) Xiamen Wing Technology Co., Ltd,
No.228 3/F, Jiutian Hu Road, Jimei District, Xiamen, Fujian (CN)
(151) 2021 03 19
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592458
(540) MARPICA
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG,
Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel (CH)
(151) 2021 02 26
(441) 2021 06 07
(111) 1592467
(540) BRITIBI
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG,
Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel (CH)
(151) 2021 02 26
(441) 2021 06 07

(511) 5
(581) 2021 05 20
(511) 5
(581) 2021 05 20

(111) 1592536
(540) sensarte
(531) CFE: 27.05.01
(511) 21
(732) WENZHOU GOGOGO INTERNATIONAL TRADING CO., LTD,
Jing Er Rd., Wanquan Town, Pingyang County, Wenzhou,
Zhejiang (CN)
(151) 2021 04 07
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592621
(531) CFE: 24.17.05, 26.01.03, 26.11.03, 29.01.14
(511) 35
(732) National Pen Co. LLC,
12121 Scripps Summit Drive, San Diego CA 92131 (US)
(151) 2021 03 22
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592703
(540) UZOLA plywood
(531) CFE: 05.01.05, 24.13.09, 26.01.03,
26.04.04, 26.05.12, 27.05.08, 29.01.13
(511) 19
(732) Durnovo Evgeniia Alexandrovna,
ul. Sergievskaya 8, kv.74, RU-603000 Nizhniy Novgorod (RU)
(151) 2021 03 17
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592770
(540) STANDOFF
(511) 9, 41
(732) AXLEBOLT, Christodoulou Chatzipavlou,
221, Helios Court, Flat 401, CY-3036 Limassol (CY)
(151) 2021 02 08
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592774
(540) AXLEBOLT
(511) 9, 41
(732) AXLEBOLT, Christodoulou Chatzipavlou,
221, Helios Court, Flat 401, CY-3036 Limassol (CY)
(151) 2021 02 08
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592782
(540) HERMES FAIRE CORPS
(511) 14
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 02 25
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
(111) 1592802
(540) azederm
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 03 23
(441) 2021 06 07

(511) 5
(581) 2021 05 20

(111) 1592820
(540) JOUSING
(531) CFE: 02.09.01, 27.03.02, 27.05.17
(511) 10
(732) Jousing Medical Co., Ltd.,
BLDG B2-303, Biobay, 218 Xinghu Street, Suzhou Industrial Park
District, Suzhou, 215021 Jiangsu (CN)
(151) 2021 04 09
(441) 2021 06 07
(581) 2021 05 20
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(111) 1592835
(540) FlipBuds
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) XIAOMI INC., NO. 006, FLOOR 6, BUILDING 6, YARD 33,
MIDDLE XIERQI ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING (CN)
(151) 2021 03 22
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1592882
(540) AllTime
(531) CFE: 17.01.01, 29.01.13
(511) 14, 35
(732) Limited Liability Company «ALLTIME»,
st. Tverskaya 5, apt. 85, Dubna, RU-141983 Moscow region (RU)
(151) 2021 03 01
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1592969
(540) PERSKINDOL
(511) 3, 5
(732) Verfora SA (Verfora AG) (Verfora Ltd.),
Route de Moncor 10, CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH)
(151) 2021 01 29
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1592974
(540) L LX
(531) CFE: 26.04.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 19
(732) LX Holdings Corp., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1592975
(531) CFE: 28.03.00
(511) 35
(732) Jinan Shengshang Commercial Management Co., Ltd.,
Room 601-21, Floor 6, Building 5, Plot A3, Hanyu Jingu, High-tech
Zone, Jinan City, 250101 Shandong Province (CN)
(151) 2021 03 18
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593005
(531) CFE: 28.03.00
(511) 34
(732) China Tobacco Sichuan Industrial Co., Ltd.,
No. 2 Longquan Section, Chenglong Avenue, National Chengdu
Economy and Technology Development Area, Longquanyi
District, Chengdu City, Sichuan Province (CN)
(151) 2021 03 15
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593046
(540) Ghisallo
(511) 12
(732) Stevens Vertriebs GmbH,
Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg (DE)
(151) 2021 04 09
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593108
(540) BREATHER AIROX
(511) 5, 10
(732) „Medical center „M.T.K.” Limited liability company,
10 Mykola Amosov str., Kyiv 03141 (UA)
(151) 2021 03 16
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593109
(540) Metycutan
(511) 5
(732) Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 04 22
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593182
(540) NATIONAL PEN at pens.com +
(531) CFE: 24.17.05, 27.05.01, 29.01.15
(511) 35
(732) National Pen Co. LLC,
12121 Scripps Summit Drive, San Diego CA 92131 (US)
(151) 2021 03 25
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593199
(540) Z Zerynth
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 9
(732) ZERYNTH S.R.L.,
Galleria Giovanni Battista Gerace 14, I-56124 PISA (IT)
(151) 2021 03 25
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593243
(540) ADVANCING DERMATOLOGY FOR EVERY
SKIN STORY
(511) 35, 41, 44
(732) Galderma Holding SA,
Rue d’Entre-deux-Villes 10, CH-1814 La Tour-de-Peilz (CH)
(151) 2021 03 01
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593272
(540) Forrest
(531) CFE: 27.05.01
(511) 10
(732) Shenzhen Forrest Health Technology Co., Ltd.,
Building 2A, No.48, 228 Industrial District, Henggang Street,
Longgang District, 518000 Shenzhen (CN)
(151) 2021 01 18
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593275
(540) L LX
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(511) 21
(732) LX Holdings Corp., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
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(111) 1593321
(540) HEMPCARE
(531) CFE: 02.09.14, 05.03.11, 27.05.09, 29.01.03
(511) 5
(732) Xena-it.nl B.V., Jaap Bijzerweg 19, NL-3446 CR Woerden (NL)
(151) 2021 03 08
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593356
(540) GREAT WALL
(531) CFE: 27.05.01
(511) 34
(732) China Tobacco Sichuan Industrial Co., Ltd.,
No. 2 Longquan Section, Chenglong Avenue, National Chengdu
Economy and Technology Development Area, Longquanyi
District, Chengdu City, Sichuan Province (CN)
(151) 2021 03 15
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593414
(540) Atoderm Palmakera
(531) CFE: 27.05.09
(511) 3, 5
(732) NAOS,
355 rue Pierre-Simon Laplace, F-13290 AIX-EN-PROVENCE (FR)
(151) 2021 03 18
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593423
(540) Metycortin
(732) Mibe GmbH Arzneimittel,
Münchener Straße 15, 06796 Brehna (DE)
(151) 2021 04 22
(441) 2021 06 14

(511) 5
(581) 2021 05 27

(111) 1593462
(540) L LX
(531) CFE: 26.04.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(511) 16
(732) LX Holdings Corp., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 04 29
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593467
(540) Biointimo
(732) MICHAEL DAVIDSON,
Pozsonyi Út 30. 5. EM. 23, H-1137 Budapest (HU)
(151) 2020 12 10
(441) 2021 06 14

(511) 3, 5, 10
(581) 2021 05 27

(111) 1593523
(540) SingleKeyID
(531) CFE: 14.05.02, 29.01.04
(511) 38, 42
(732) Robert Bosch GmbH, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe (DE)
(151) 2021 04 20
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593551
(540) NEURO trampoline
(531) CFE: 26.11.25, 27.03.15, 27.05.10, 29.01.04
(511) 41, 44
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
«Akademiya adaptivnoy phisicheskoy kulturi ADAPTIKA»,
ul. 50 let VLKSM 69, kv. 113, g. Tyumen, RU-625026 Tyumenskaya
oblast (RU)
(151) 2021 04 26
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593581
(531) CFE: 28.03.00
(511) 21
(732) Jinan Times Wine Utensils Manufacturing Joint stock limited
company, Gaozhuang Sub-district Office, Nanye Village, Laiwu
District, Jinan City, 250014 Shandong (CN)
(151) 2021 03 29
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593658
(540) WORD FEVER
(531) CFE: 24.17.02, 27.05.01
(511) 28, 41
(732) ZANZOON, 90 rue de Villiers, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR)
(151) 2021 03 22
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593674
(540) OLYMVAX
(531) CFE: 26.07.05, 27.05.01, 28.03.00, 29.01.03
(511) 5
(732) Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc., No. 99 Tianxin
Road, Hi-Tech Zone (West), Chengdu, Sichuan Province (CN)
(151) 2021 05 06
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593757
(540) FIESTA
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7, 11
(732) KENT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. LTD.
ŞTİ., VELİMEŞE ORG. SAN. BÖLG. MH. 251.SK. NO:14/1ERGENE/
TEKİRDAĞ (TR)
(151) 2020 09 14
(441) 2021 06 14
(581) 2021 05 27
(111) 1593844
(540) ADVANCE
(511) 9, 24
(732) Ten Cate Protect B.V.,
G van der Muelenweg 2, NL-7443 RE Nijverdal (NL)
(151) 2021 03 02
(441) 2021 06 21
(581) 2021 06 03

Nr 7/2022

(111) 1593869
(531) CFE: 28.03.00
(511) 21
(732) APEX DIAMOND TOOLS CO., LTD., Second floor, No.335 Huifu
Road, Chengnan Industrial Zone, Luoyang Village, Huian Town,
Quanzhou City, 362212 Fujian Province (CN)
(151) 2021 03 06
(441) 2021 06 21
(581) 2021 06 03
(111) 1593911
(540) S SOMETHINC
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) PT. ROYAL PESONA INDONESIA,
Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kel Petir, Kec.
Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15147 (ID)
(151) 2021 03 02
(441) 2021 06 21
(581) 2021 06 03
(111) 1593945
(540) TALO.YOU
(511) 20
(732) König + Neurath AG, Industriestraße 1-3, 61184 Karben (DE)
(151) 2021 03 24
(441) 2021 06 21
(581) 2021 06 03
(111) 1593946
(540) COGNIBEN
(511) 5
(732) Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel, bei
Rosario De Carlo, Hungerstrasse 47, CH-8832 Wilen (SZ) (CH)
(151) 2021 03 08
(441) 2021 06 21
(581) 2021 06 03
(111) 1594181
(540) Bonafarm CSOPORT
(531) CFE: 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 29
(732) Bonafarm Zrt, Alkotás u. 53, H-1123 Budapest (HU)
(151) 2021 03 31
(441) 2021 06 21
(581) 2021 06 03
(111) 1594210
(540) DUSHI
(531) CFE: 01.15.15, 03.07.16,
05.01.12, 06.06.01, 27.05.01
(732) Alessandro Domenico de Luca,
Wilhelminaplein #1, Willemstad (CW)
(151) 2021 03 03
(441) 2021 06 21

(511) 32
(581) 2021 06 03

(111) 1594213
(540) TANBOER
(531) CFE: 28.03.00
(511) 25
(732) Qingzhou Tanboer Garment Co., Ltd.,
No. 3588 Zhaode Road, Qingzhou City, Weifang City, Shandong
Province (CN)
(151) 2021 03 30
(441) 2021 06 21
(581) 2021 06 03
(111) 1594293
(540) FAME
(531) CFE: 26.01.18, 27.05.24
(511) 5, 35
(732) FAME PHARMA PTE LTD, 7 SIN MING WALK, #05-14 THE
GARDENS AT BISHAN, Singapore 575577 (SG)
(151) 2020 11 20
(441) 2021 06 21
(581) 2021 06 03
(111) 1594320

(540) NEW LIVING MOOD

(732) LLR Société à responsabilité limitée,
11 boulevard de Sébastopol, F-75001 PARIS (FR)
(151) 2020 12 03
(441) 2021 06 21

(511) 16, 35, 36,
37, 42, 43, 44
(581) 2021 06 03

(111) 1594574
(540) Oh My Bright
(511) 3
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 04 21
(441) 2021 06 21
(581) 2021 06 03
(111) 1594618
(540) CUBYX
(511) 6, 16, 20
(732) ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste Chabrières, F-75015 PARIS (FR)
(151) 2021 03 19
(441) 2021 06 21
(581) 2021 06 03
(111) 1594743
(540) LDOE
(511) 6, 14, 16, 18, 21, 25, 28
(732) Pryakhin Andrey Sergeevich,
Kamenskaya St., 10, app. 35, RU-400074 Volgograd (RU)
(151) 2021 03 03
(441) 2021 06 21
(581) 2021 06 03
(111) 1594772
(540) sofsy
(732) Sofsy International Limited,
22 Rothes Road, Dorking, Surrey RH4 1LD (GB)
(151) 2021 01 15
(441) 2021 06 21

(511) 23, 24, 25
(581) 2021 06 03

(111) 1594887
(540) L LX Hausys
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(511) 21
(732) LX Holdings Corp., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 06 21
(581) 2021 06 03

Nr 7/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 1594959
(540) hoymiles
(531) CFE: 26.01.19, 27.05.01
(511) 9
(732) Hoymiles Power Electronics Inc.,
3rd Floor, Building 11, No. 18, Kangjing Road, Gongshu District,
Hangzhou, Zhejiang (CN)
(151) 2021 01 20
(441) 2021 06 21
(581) 2021 06 03

127

(111) 1594993
(540) GARRISON
(511) 33
(732) Limited Liability Company „INTEL-ART”,
ul. Sadovaya-Kudrinskaya, d. 25, e`tazh 6, pomeshhenie 1,
komnata 1, RU-123001 Moscow (RU)
(151) 2021 03 19
(441) 2021 06 21
(581) 2021 06 03

