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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów
wydanych na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych
znakach towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– prezentację znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.
Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
– określenie znaku towarowego,
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– datę uprzedniego pierwszeństwa,
– klasy towarowe.
Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem,
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych
w układzie klasowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 - ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT02

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych,
mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(510) – wykaz towarów i/lub usług
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający,
jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
albo wspólnego prawa ochronnego
(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
490032
(220) 2018 09 03
KLEKOWSKA MONIKA, KLEKOWSKI SŁAWOMIR
PRO-ART M.K.S. KLEKOWSCY SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków
(540) ANIMAL SHOW ZWIERZĘTA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, blankiety, druki, czasopisma, gazety, plakaty, fotografie, prospekty, przewodniki,
informatory, katalogi, książki, obrazy, reprodukcje, graficzne,
rysunki, publikacje, 31 zwierzęta gospodarskie, zwierzęta
domowe, zwierzęta żywe, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, korzenie do spożycia przez zwierzęta, mąka do spożycia przez zwierzęta, kukurydza do spożycia przez zwierzęta,
drożdże do spożycia przez zwierzęta, owsianka do spożycia
przez zwierzęta, owies do spożycia przez zwierzęta, żywe
zwierzęta, organizmy do hodowli, kukurydza przetworzona
do spożycia przez zwierzęta, tabletki drożdżowe do spożycia
przez zwierzęta, nasiona przygotowane do spożycia przez
zwierzęta, słodkie herbatniki do spożycia przez zwierzęta,
owies przetworzony do spożycia przez zwierzęta, produkty
zbożowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe
do spożycia przez zwierzęta, 35 agencje informacji handlowej, agencje informacyjne, agencje reklamowe, badania
opinii publicznej, badania rynków, dystrybucja materiałów
reklamowych w tym próbek, druków, prospektów, broszur,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w zakresie zwierząt,
komputerowe zarządzanie plikami, materiały reklamowe,
obróbka tekstów, oferowanie w mediach produktów dla
handlu detalicznego, opinie, sondaże, organizowanie targów
i wystaw zwierząt w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, w tym wystaw zwierząt, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, radiu, telewizji, internecie i sieciach komputerowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, systematyzacja i sortowanie
danych w bazach komputerowych, tworzenie i prowadzenie
komputerowych baz danych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradztwa w zakresie organizacji targów
i wystaw zwierząt, usługi marketingu i reklamy, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej i internetu, usługi
rozpowszechniania materiałów reklamowych i ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie eksportu i importu towarów
wielobranżowych, w tym towarów dla zwierząt, usługi w za-

kresie zarządzania projektami w dziedzinie elektronicznego
przetwarzania danych przy targach i wystawach zwierząt,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, pozyskiwanie i systematyzacja baz danych,
38 usługi w zakresie: przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputerów, internetu, łączności przez
terminale komputerowe, 41 obsługa publikacji elektronicznych on-line, publikowanie tekstów, usługi informacji o rekreacji i o rozrywce, usługi kształcenia praktycznego poprzez
pokazy, montażu taśm wideo, wypożyczania nagrań dźwiękowych, nagrywania filmów na taśmach wideo, organizowania balów, organizowania przyjęć, planowania przebiegu
przyjęć dla części rozrywkowej, usługi organizacji i przeprowadzania seminariów, kursów i szkoleń, usługi organizacji
i przeprowadzania seminariów, kursów i szkoleń w zakresie
targów i wystaw zwierząt, nauka opieki nad zwierzętami domowymi, nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi,
44 hodowla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt,
w tym zwierząt domowych, opieka nad zwierzętami, usługi
w zakresie opieki nad zwierzętami, w tym zwierzętami domowymi, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi.
490033
(220) 2018 09 03
KLEKOWSKA MONIKA, KLEKOWSKI SŁAWOMIR
PRO-ART M.K.S. KLEKOWSCY SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków
(540) ANIMAL SHOW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, blankiety, druki,
czasopisma, gazety, plakaty, fotografie, prospekty, przewodniki, informatory, katalogi, książki, obrazy, reprodukcje,
graficzne, rysunki, publikacje, 31 zwierzęta gospodarskie,
zwierzęta domowe, zwierzęta żywe, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, korzenie do spożycia przez zwierzęta,
mąka do spożycia przez zwierzęta, kukurydza do spożycia przez zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta,
owsianka do spożycia przez zwierzęta, owies do spożycia
przez zwierzęta, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta,
tabletki drożdżowe do spożycia przez zwierzęta, nasiona
przygotowane do spożycia przez zwierzęta, słodkie herbatniki do spożycia przez zwierzęta, owies przetworzony
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do spożycia przez zwierzęta, produkty zbożowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia przez
zwierzęta, 35 agencje informacji handlowej, agencje informacyjne, agencje reklamowe, badania opinii publicznej,
badania rynków, dystrybucja materiałów reklamowych
w tym próbek, druków, prospektów, broszur, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w zakresie zwierząt, komputerowe zarządzanie plikami, materiały reklamowe, obróbka
tekstów, oferowanie w mediach produktów dla handlu
detalicznego, opinie, sondaże, organizowanie targów
i wystaw zwierząt w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, w tym wystaw zwierząt, publikowanie tekstów
reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie,
radiu, telewizji, internecie i sieciach komputerowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, systematyzacja
i sortowanie danych w bazach komputerowych, tworzenie i prowadzenie komputerowych baz danych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi doradztwa w zakresie
organizacji targów i wystaw zwierząt, usługi marketingu
i reklamy, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej i internetu, usługi rozpowszechniania materiałów
reklamowych i ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie
eksportu i importu towarów wielobranżowych, w tym
towarów dla zwierząt, usługi w zakresie zarządzania projektami w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych przy targach i wystawach zwierząt, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie i systematyzacja baz danych,
38 usługi w zakresie: przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputerów, internetu, łączności
przez terminale komputerowe, 41 obsługa publikacji elektronicznych on-line, publikowanie tekstów, usługi informacji o rekreacji i o rozrywce, usługi kształcenia praktycznego
poprzez pokazy, montażu taśm wideo, wypożyczania nagrań dźwiękowych, nagrywania filmów na taśmach wideo,
organizowania balów, organizowania przyjęć, planowania
przebiegu przyjęć dla części rozrywkowej, usługi organizacji i przeprowadzania seminariów, kursów i szkoleń, usługi
organizacji i przeprowadzania seminariów, kursów i szkoleń w zakresie targów i wystaw zwierząt, nauka opieki nad
zwierzętami domowymi, nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi, 44 hodowla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, w tym zwierząt domowych, opieka
nad zwierzętami, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami,
w tym zwierzętami domowymi, usługi doradcze związane
z opieką nad zwierzętami domowymi.

(210) 491072
(220) 2018 09 27
(731) FORTUNA KATARZYNA PAPILIO, Rzeszów
(540) A

(210) 490750
(220) 2018 09 19
(731) PENDRAKOWSKI GUSTAW SILVER LINE, Warszawa
(540) SilverLine
(510), (511) 14 biżuteria, kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne, łańcuszki jubilerskie, srebro, złoto, wisiorki, wyroby jubilerskie, kolczyki, ozdoby z żółtego bursztynu, wisiorki
z bursztynu będące biżuterią, wisiorki z aglomerowanego
bursztynu (ambriodu) będące biżuterią, biżuteria z kryształu, wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywanego
metalami szlachetnymi, 20 bursztyn, szkatułki z bursztynu,
statuetki z bursztynu, dzieła sztuki z bursztynu.

(210)
(731)
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(531) 27.05.21
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torby podróżne,
torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki
skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry:
ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry
wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, paski do odzieży, 35 agencje modelek,
agencje hostess, usługi agencji modelek i modeli, zapewnianie modelek i modeli do reklamy, zapewnianie modelek
i modeli do celów promocyjnych, usługi agencji modelek
i modeli związane z reklamą, usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, usługi menadżerskie świadczone
na rzecz modeli i modelek, usługi agencji modelek i modeli
do celów promocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
modeli i modelek, pokazy mody w celach promocyjnych [organizacja -], pokazy mody w celach handlowych, organizowanie pokazów mody w celach handlowych, pokazy mody
w celach promocyjnych [organizacja -], organizacja pokazów- mody w celach promocyjnych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi sprzedaży, reklamy
i promocji: torebek, pasków, odzieży, obuwia, nakryć głowy,
promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem
artykułów promocyjnych w czasopismach, 41 fotografia, fotoreportaże, fotografia lotnicza, fotografia portretowa, usługi
fotografów, nauka fotografii, publikowanie fotografii, usługi
biblioteki fotograficznej, montaż filmów fotograficznych,
wypożyczanie reprodukcji fotograficznych, wypożyczanie
aparatów fotograficznych, usługi edukacyjne w zakresie fotografii, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, szkolenia
dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, pokazy sprzętu fotograficznego [do celów szkoleniowych], produkcja
nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, pokazy mody w celach rozrywkowych [organizacja -], rozrywka w formie pokazów mody, organizacja
pokazów-mody w celach rozrywkowych, organizowanie
i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu
i mody.
491074
(220) 2018 09 28
ALWIS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) Alwis Finanse

(531) 26.07.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia na życie i zdrowie; ubezpieczenia domu; ubezpieczenia wypadkowe; ubezpieczenia
samochodowe; ubezpieczenia towarów; ubezpieczenia
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podróżne; ubezpieczenia lotnicze; ubezpieczenia dotyczące własności; ubezpieczenia nieruchomości; ubezpieczenia kredytu; ubezpieczenia dla przedsiębiorstw; doradztwo w sprawie ubezpieczenia; finansowe usługi dotyczące
ubezpieczenia mechanicznych pojazdów; usługi w zakresie
organizowania ubezpieczenia; usługi planowania związane z ubezpieczeniami na życie; usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi;
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów; usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków; inwestycje finansowe;
pośrednictwo inwestycyjne; zarządzanie inwestycjami; informacje inwestycyjne; usługi inwestycyjne, kredyty handlowe,
organizowanie kredytów, ubezpieczenia kredytów, finansowanie kredytów, udzielanie kredytów, agencje kredytowe,
biura kredytowe, doradztwo kredytowe, konsultacje kredytowe, usługi kredytu konsumenckiego, udzielanie kredytu
kupieckiego, finansowanie kredytów mieszkaniowych, finansowanie kredytów handlowych, finansowanie kredytów
osobistych, organizowanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów hipotecznych, usługi udzielania pożyczek
i kredytów, usługi leasingowe, usługi kredytowe, finansowanie pożyczek, kredytów hipotecznych i gwarancji, usługi
kredytowe w zakresie podróży, usługi związane z kartami
kredytowymi i gotówkowymi, ocena sytuacji finansowej
i wystawianie raportów kredytowych, doradztwo związane
ze zwiększaniem kredytów hipotecznych.
491110
(220) 2018 09 29
FARBISZ PRZEMYSŁAW TWISTER BAR OSIEDLOWY
Z KLASĄ, Tczew
(540) DŻENTELMEN ENERGY DRINK

Nr ZT02/2019

piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce,
nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette
[wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.
492281
(220) 2018 11 02
MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bełchatów
(540) MADE IN POLAND LUXURY CREAM FUDGE

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 03.04.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cukierki - krówki, cukierki - toffi, czekolada, wyroby czekoladowe, makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki,
praliny, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, owocowe galaretki jako słodycze.
492283
(220) 2018 11 02
MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bełchatów
(540) PALAZI LUXURY CREAM FUDGE

(210)
(731)

(531) 02.01.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, soki, woda mineralna, syropy do napojów, piwo, preparaty do produkcji napojów.
(210) 491133
(220) 2018 10 01
(731) FENIX s.r.o., Jeseník, CZ
(540) ECOSUN
(510), (511) 11 elektryczne promiennikowe urządzenia
grzewcze, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń,
grzejniki promiennikowe, promiennikowe panele grzewcze.
(210) 491136
(220) 2018 10 01
(731) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ
(540) Zbój
(510), (511) 32 Barley Wine [piwo], drinki na bazie piwa,
piwo, piwo słodowe, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier],
aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy),
brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie

(531) 03.04.02, 27.05.01, 29.01.15, 26.02.05, 06.07.99
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cukierki - krówki, cukierki - toffi, czekolada, wyroby czekoladowe, makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki,
praliny, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, owocowe galaretki jako słodycze.
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492304
(220) 2018 11 05
GRYŃ GRZEGORZ GREGOR SKLEPY MONOPOLOWE,
Kwidzyn
(540) B BORYS

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.21, 26.04.04, 05.03.13
(510), (511) 32 piwo, 33 wino, wódka.
(210) 492388
(220) 2018 11 06
(731) SZERSZENOWICZ TOMASZ BISTRO PAPAJ, Wodnica
(540) DZIKI DOM
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, balsamy
do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, środki kosmetyczne do mycia ciała, płyny do mycia ciała, szampony, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, mydła, środki do mycia z właściwościami antybakteryjnymi, płyny, żele i balsamy do kąpieli i pod
prysznic, olejki do kąpieli, pianki pod prysznic i do kąpieli,
preparaty do kąpieli, nielecznicze, sole do kąpieli, środki myjące do higieny intymnej, nielecznicze, aerozole do odświeżania i czyszczenia skóry, kosmetyczne peelingi do ciała,
dezodoranty, zapachy, preparaty zapachowe, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, olejki eteryczne
o zastosowaniu kosmetycznym, aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, kadzidełka, aromatyczne potpourri, preparaty
zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe, środki zapachowe odświeżające powietrze.
(210) 492436
(220) 2018 11 07
(731) SKOREK-CZYŻEWSKA ANETA THESAN, Bielsko-Biała
(540) THESAN

492403
(220) 2018 11 06
SŁAWIŃSKA AGATA BIURO RACHUNKOWE
SŁAWIŃSCY, Kielce
(540) SŁAWIŃSCY BIURO RACHUNKOWE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.03, 02.01.01, 26.04.14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona
w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową akcesoriów
do stolarki budowlanej w postaci klamek, zawiasów, okuć
okiennych i drzwiowych, samozamykaczy, automatyki
do drzwi przesuwnych, wkładek do zamków, zamków, rolet,
żaluzji, markiz, odbojników do drzwi i okien.
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18, 26.11.02
(510), (511) 35 księgowość, doradztwo księgowe w zakresie
sporządzania zeznań podatkowych, księgowość i prowadzenie ksiąg, prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, rachunkowość, planowanie podatkowe [rachunkowość], doradztwo podatkowe [rachunkowość],
skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, spełnianie
funkcji działu kadr dla osób trzecich, sporządzanie sprawozdań finansowych, usługi w zakresie rozliczeń, rachunkowość,
księgowość i audyt.
492415
(220) 2018 11 06
PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzeg Dolny
(540) CAMOLIN
(210)
(731)

492438
(220) 2018 11 08
WOŁOSZUK ANNA, KUNECKA JULIA,
KOROBCZAK PIOTR VERO STILO LEATHER CENTRO
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) Marco Mazzini
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, teczki, kosmetyczki, małe damskie
torebki bez rączki, plecaki, torby i portfele skórzane, torby
na ramię, torby wykonane ze skóry, torby z imitacji skóry, torebki damskie, torebki do przewieszania przez ramię, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, torebki, portmonetki
i portfele, torebki wieczorowe, torebki wykonane ze skóry,
torebki wykonane z imitacji skóry, torebki-worki, walizki.
(210) 492439
(220) 2018 11 08
(731) ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kęty
(540) ALUMETAL POLAND
(510), (511) 6 aluminium, stopy aluminium, stopy aluminiowe odlewnicze, stopy metali lekkich, stopy metali nieżelaznych, aluminium do odtleniania stali, stopy metali
nieszlachetnych, stopy wstępne (zaprawy), sztabki metali
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nieszlachetnych, folie metalowe do zawijania i pakowania,
metale nieszlachetne surowe lub przetworzone, odpady
metalowe, złomy metalowe, złom aluminiowy, złom metali
nieżelaznych, drut aluminiowy, formy odlewnicze metalowe, okucia metalowe, okucia dla budownictwa metalowe,
osprzęt do drzwi i okien metalowych, konstrukcje metalowe
dla budownictwa, belki metalowe, bramy metalowe, płyty
dla budownictwa metalowe, zawiesia do przenoszenia ładunków metalowe, znaki drogowe metalowe, żelazokrzem,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w punktach sprzedaży hurtowej detalicznej stopów metali, aluminium i stopów aluminium, stopów wstępnych (zapraw), rud metali, chemikaliów przemysłowych, odpadów
i złomów metalowych, części zamiennych oraz akcesoriów
do samochodów i innych pojazdów, silników do pojazdów,
paliw i smarów oraz artykułów przemysłowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie i zarządzanie
miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu i/lub reklamy, badanie rynku w celach handlowych, outsourcing jako
doradztwo handlowe, usługi menedżerskie, prowadzenie
interesów osób trzecich, usługi badania marketingowego
i badania rynku, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej reklama, reklama
na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowe wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie reklam prasowych reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom,
prowadzenie negocjacji, patronowanie klubom sportowym,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych oraz
komputerowe zarządzanie plikami, pośrednictwo handlowe,
informacja o powyższych usługach, dystrybucja materiałów
reklamowych dotyczących produkcji aluminium, stopów
aluminium i stopów wstępnych (zapraw), pośrednictwo
w kraju i za granicą w zakresie kupna - sprzedaży aluminiowych stopów odlewniczych, złomu metalowego i stopów
wstępnych (zapraw), prowadzenie agencji importowo - eksportowej, usługi pomocnicze związane z handlem towarami,
w tym dla importu i eksportu, usługi reklamowe, reprodukcja
dokumentów, reprodukcja dokumentacji, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie aukcji, eksploatacja oraz
zarządzanie komputerami i systemami komputerowymi,
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
Internetu, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 40 rafinacja ciekłego metalu, odlewanie metali, hartowanie metali, przeróbka odpadów i złomów
metalowych, przeróbka złomu aluminiowego, obróbka metali, powlekanie metali, spawanie, lutowanie.
(210) 492440
(220) 2018 11 08
(731) ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kęty
(540) ALUMETAL T+S
(510), (511) 1 sole jako preparaty chemiczne, sole do celów
przemysłowych, sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, roztwory solne, materiały
i surowce mineralne oraz sole z nich wytwarzane do celów
przemysłowych, sole stosowane w procesie topienia aluminium, stopów aluminium oraz złomu aluminiowego, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, sole metali alkalicznych do celów przemysłowych, sole metali szlachetnych
do celów przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, preparaty stosowane przy odlewaniu metali, preparaty stosowane przy odlewaniu aluminium i stopów aluminium, spoiwa
odlewnicze, topniki do topienia metali i złomu metali, topniki
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do topienia aluminium i stopów aluminium, topniki do topienia złomu aluminiowego, topniki do topienia metali nieżelaznych i złomu metali nieżelaznych, topniki do topienia
złomu metali szlachetnych i ich odpadów, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej soli do celów przemysłowych,
soli metali szlachetnych do celów przemysłowych, soli
metali ziem rzadkich, roztworów solnych, materiałów i surowców mineralnych oraz soli z nich wytwarzanych do celów przemysłowych, soli stosowanych w procesie topienia
aluminium, stopów aluminium oraz złomu aluminiowego,
preparatów chemicznych ułatwiających stapianie metali,
soli metali alkalicznych do celów przemysłowych, soli metali szlachetnych do celów przemysłowych, soli metali ziem
rzadkich, preparatów stosowanych przy odlewaniu metali,
preparatów stosowanych przy odlewaniu aluminium i stopów aluminium, spoiw odlewniczych, topników do topienia
metali i złomu metali, topników do topienia aluminium i stopów aluminium, topników do topienia złomu aluminiowego, topników do topienia metali nieżelaznych i złomu metali
nieżelaznych, topników do topienia złomu metali szlachetnych i ich odpadów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi
dotyczącymi handlu i/lub reklamy, badanie rynku w celach
handlowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, usługi menedżerskie, usługi badania marketingowego i badania rynku, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży hurtowej i detalicznej, reklama, reklama na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom,
prowadzenie negocjacji, pośrednictwo handlowe, informacja o powyższych usługach, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących soli i topników wykorzystywanych
do celów przemysłowych, pośrednictwo w kraju i za granicą
w zakresie kupna - sprzedaży soli i topników wykorzystywanych do celów przemysłowych, prowadzenie agencji importowo - eksportowej, usługi pomocnicze związane z handlem
towarami, w tym dla importu i eksportu, usługi reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie aukcji,
prowadzenie negocjacji w zakresie umów kupna i sprzedaży
towarów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
Internetu, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych.
492454
(220) 2018 11 07
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PROFAST MAJEK,
STACHECKI, WOŚ SPÓŁKA JAWNA, Komorniki
(540) Oh! Fresh Cloud REFRESHENER
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.11, 24.17.04
(510), (511) 3 knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy
powietrza, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki
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odświeżające powietrze [zapachowe], preparaty do czyszczenia i odświeżania, 5 preparaty do odświeżania powietrza, samochodowe odświeżacze powietrza, odświeżacze
do ubrań i tkanin, odświeżacze powietrza, odświeżacze
powietrza w sprayu, spraye odświeżające do pomieszczeń,
wkłady do odświeżaczy powietrza, 11 elektryczne dozowniki odświeżaczy powietrza, systemy dozujące odświeżacze
powietrza, urządzenia do odświeżania powietrza, wtyczki
do odświeżaczy powietrza.
492485
(220) 2018 11 08
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) kropla NATURY

(210)
(731)

(531) 06.01.01, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14, 26.02.03
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane,
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje
owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syropy, piwo.
493374
(220) 2018 12 03
PAUDIO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) PAUDIO
(510), (511) 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe,
dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, elektryczne urządzenia po(210)
(731)

9

miarowe, głośniki, interfejsy audio, karty inteligentne [karty
z układem scalonym], komputery do noszenia na ciele lub
w ubraniach, kondensatory, korektory graficzne [urządzenia
audio], megafony, membrany [akustyka], mierniki, mikrofony, mikroprocesory, miksery audio, nośniki do rejestracji
dźwięku, obudowy głośników, odbiorniki audiowizualne,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze
płyt kompaktowych, pliki muzyczne do pobierania, płytki dla układów scalonych, procesory centralne, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy
sterujące komputerowe, nagrane, przyciski do dzwonków,
przyrządy pomiarowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne
[elektryczność], puszki przy łączeniowe [elektryczność], radia (odbiorniki radiowe], skrzynki rozgałęźne [elektryczność],
sprzęgacze akustyczne, subwoofery, sygnalizacja świetlna
lub mechaniczna, syreny, szafy rozdzielcze [elektryczność],
tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze
[elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, transformatory podwyższające napięcie, tranzystory
[elektronika], tuby do głośników, układy scalone, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do lokalizowania
dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia i przyrządy do żeglugi
morskiej, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, badania naukowe, badania techniczne, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja programów komputerowych i danych inna niż
konwersja fizyczna, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, programowanie komputerów, projektowanie budowlane, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń
2

1

492440

3

492415, 492454

5

492454

6

492439

9

493374

11

491133, 492454

14

490750

16

490032, 490033

18

491072, 492438

20

490750

25

491072

30

492281, 492283

31

490032, 490033

32

491110, 491136, 492304, 492485

33

491136, 492304

35

490032, 490033, 491072, 492403, 492436, 492439, 492440

36

491074

38

490032, 490033

40

492439

41

490032, 490033, 491072

42

493374

43

492388

44

490032, 490033

WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

A

491072

ECOSUN

491133

ALUMETAL POLAND

492439

kropla NATURY

492485

ALUMETAL T+S

492440

MADE IN POLAND LUXURY CREAM FUDGE

492281

Alwis Finanse

491074

Marco Mazzini

492438

ANIMAL SHOW ZWIERZĘTA
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Oh! Fresh Cloud REFRESHENER

492454

490032

PALAZI LUXURY CREAM FUDGE

492283

ANIMAL SHOW

490033

PAUDIO

493374

B BORYS

492304

SilverLine

490750

CAMOLIN

492415

SŁAWIŃSCY BIURO RACHUNKOWE

492403

DZIKI DOM

492388

THESAN

492436

DŻENTELMEN ENERGY DRINK

491110

Zbój

491136

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),
datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.
983705
984335
1305311
1393030
1416948
1424452
1439466
1439489
1439498
1439526
1439527
1439531
1439549
1439571
1439602
1439605
1439615
1439629
1439635
1439668
1439674
1439675
1439700
1439703

NATULIQUE (2018 11 08)
3
NATURIGIN (2018 11 08)
3
LIQUID GOLD (2018 11 29)
3
Qiaok (2018 11 16)
CFE: 27.05.01
11
TRANSWARP (2018 11 07)
CFE: 27.05.01
9, 35, 38, 42
Setas (2018 11 30)
CFE: 27.05.17, 29.01.11
1, 2, 35
DBN (2018 09 07)
CFE: 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
29, 31
GEMCLE (2018 09 07)
CFE: 27.05.01
12
DBN (2018 09 07)
CFE: 26.01.16, 27.05.01, 28.03.00
44
HONEYTISER (2018 08 10, 2018 08 10)
CFE: 03.13.04, 29.01.12
30, 32
LDSJ (2018 09 07)
CFE: 26.01.18
12
HGZN (2018 09 07)
CFE: 26.11.03
9
EUROPEAN DANCE
41
COUNCIL (2018 09 26)
RITZ PARIS (2018 11 02)
11, 20, 27
(2018 09 07)
CFE: 26.02.09, 28.03.00
1
DBN (2018 09 07)
CFE: 26.01.16, 27.05.01
1, 5
CNTIC (2018 09 07)
CFE: 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04
35
HUAMEI (2018 09 07)
CFE: 27.05.01
17
DONGKANG (2018 09 07)
CFE: 01.05.08, 03.07.01, 28.03.00
31
(2018 10 31)
CFE: 28.03.00
4
YORRTEY (2018 09 13)
CFE: 26.11.03
41
(2018 09 13)
CFE: 28.03.00
41
288 (2018 10 01)
29
COOLTOUCH (2018 06 21, 2017 12 29)
11

1439723

1439747
1439799
1439821
1439825
1439852
1439858
1439865
1439870
1439887
1439899
1439929
1439931
1439960
1439969
1439996
1440027
1440030
1440037
1440038

Marlborough Sun PRODUCED IN NEW
ZEALAND EDITION 12 2017 Sauvignon Blanc
Ty Fitzgerald: Feature Winewriter Produced
and bottled by Marlborough Valley Wines
Ltd.; 32 Liverpool Street, Riverlands Estate,
Marlborough (2018 06 22, 2018 06 18)
CFE: 02.01.08, 06.19.13, 20.07.01, 27.05.09
33
migofans (2018 10 31)
14
LYON COLE (2018 09 13)
CFE: 01.01.01, 05.13.03, 24.01.05
41
EPIKUR (2018 08 20)
CFE: 27.05.01
29
PREXATE (2018 09 13, 2018 05 07)
5
ITTAR (2018 11 01)
CFE: 27.05.01
11
TOPSH (2018 11 07)
CFE: 25.03.01, 26.01.18, 26.11.08, 27.05.01
25
(2018 11 07)
CFE: 28.03.00
4
ITTAR (2018 11 01)
CFE: 27.05.01
10
ISU World Cup Speed Skating (2018 09 19,
2018 03 23)
CFE: 26.01.03, 27.05.09
9, 16, 38, 41
Lady (2018 10 04, 2018 04 04)
31
tCw (2018 09 19, 2018 09 11)
CFE: 27.05.01
9, 35, 36, 38, 39,
42, 44, 45
ITTAR (2018 11 01)
CFE: 27.05.01
7
BAOHANG (2018 11 07)
CFE: 01.15.15, 15.07.11, 28.03.00
4
VELICINSKY (2018 09 20)
CFE: 27.05.01
33
Helmut Lang (2018 10 03)
9
WIN KOD WINKOD (2017 12 04)
CFE: 26.01.03, 27.05.01
4, 9, 12
DS Dream Stan (2018 08 06, 2018 06 26)
CFE: 27.05.10
25
FirstPower (2018 09 13, 2018 04 19)
CFE: 27.05.01
9
AIJIA (2018 09 13)
CFE: 02.09.01, 07.01.24, 24.13.01, 27.05.01
44

Nr ZT02/2019
1440040
1440042
1440058
1440063
1440068
1440073
1440080
1440084
1440102
1440111

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

VILLA NOTA (2018 08 15, 2018 07 19)
MONARCH IMMORTAL
(2018 08 15, 2018 07 19)
(2018 08 15)
CFE: 26.11.03, 29.01.05
(2018 09 07)
CFE: 03.03.15, 26.01.15, 28.03.00
WALL STREET BOY (2018 06 21)
CFE: 27.05.02, 29.01.12
ELITE (2018 06 18, 2018 06 18)
CFE: 05.05.02, 26.01.15
LIKFERR100 (2018 08 27)
CFE: 27.05.01, 28.05.00
CONSTANTA MUSE (2018 08 15,
2018 07 19)
(2018 09 07)
CFE: 26.01.03
SLIMTABS (2018 11 01)

33
33
33
12
9, 28
25
5
33
9
5

1440117
1440126
1440147
1440176
1440195
1440200
1440202
1440252
1440274
1440287

Brave CAT (2018 06 21)
CFE: 09.07.25, 23.01.01, 27.05.02, 29.01.15
RELOADED (2018 11 05)
vilenta (2018 09 14)
CFE: 05.05.20, 26.04.18, 27.05.24
DS18 (2018 11 05)
CFE: 27.05.01, 27.07.01
LADABB (2018 07 02)
CFE: 02.09.19, 27.03.01
TTTOTA (2018 07 02)
CFE: 02.09.19, 04.05.05, 27.03.01
UP season (2018 09 14, 2018 09 11)
CFE: 27.05.01
ink FOR LEATHER (2018 02 09)
CFE: 26.04.07, 26.07.20, 26.11.09,
27.05.10, 29.01.15
MEGAMI (2018 11 15, 2018 05 31)
omnifresh (2018 08 10, 2018 08 03)
CFE: 05.07.23, 27.01.01, 27.03.11, 29.01.14

13
9, 28
7
3
9
25
25
33
1, 2
25
31

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1424452,

1439602,

1439605,

1440252

2

1424452,

1440252

3

983705,

984335,

1305311,

1440147

4

1439668,

1439865,

1439960,

1440027

5

1439605,

1439825,

1440080,

1440111

7

1439931,

1440126

9

1416948,
1440068,

1439531,
1440102,

1439887,
1440117,

1439929,
1440176

10

1439870

11

1393030,

1439571,

1439703,

1439852

12

1439489,

1439527,

1440027,

1440063

14

1439747

16

1439887

17

1439629
1440030,

1440073,

1440195,

20

1439571

25

1439858,

27

1439571

28

1440068,

1440117

29

1439466,

1439700,

1439821

1439635,

1439899,

1440287

30

1439526

31

1439466,

32

1439526

33

1439723,

1439969,

1440040,

1440042,

35

1416948,

1424452,

1439615,

1439929

1439887,

1439929
1439675,

36

1439929

38

1416948,

39

1439929

41

1439549,

1439674,

42

1416948,

1439929

44

1439498,

1439929,

45

1439929

1440038

1439799,

1439996,

1440027,

1440200,

1440274

1440058,

1440084,

1439887

1440037,

1440202

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
487218
488750
487499

Salling Group A/S
2018 11 06
3, 5
RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS B.V.
2018 12 10
3, 44
LANDIS+GYR AG
2018 12 17
7, 9, 35, 37, 42

488866
488929

Participation Gestion Developpement
Industriel PGDI
2018 12 17
6
Heros
2018 12 17
39, 45

SPIS TREŚCI
OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH
ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. .............
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