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larskie, arkusze foliowe, 35 usługi doradztwa w zakresie organizowa-
nia i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie 
i  udostępnianie informacji o  działalności gospodarczej handlowej, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna tworzyw sztucznych, wyrobów z two-
rzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla rolnictwa, taśm przy-
lepnych i  samoprzylepnych, sprzedaż hurtowa i  detaliczna za po-
średnictwem Internetu tworzyw sztucznych, wyrobów z  tworzyw 
sztucznych, folii przemysłowych, folii dla rolnictwa, taśm przylep-
nych i samoprzylepnych, informacja handlowa, promocja sprzedaży.

(111) 310978 (220) 2017 07 31 (210) 474794
(151) 2018 06 07 (441) 2018 02 19
(732) PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) LUMIÈRE d ÒR
(540) 

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy do twarzy, kremy na noc, kremy do ciała, kremy 
ze złotem i kawiorem, kremy pod oczy, kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki blokujące promie-
niowanie słoneczne, 35 usługi handlu detalicznego dla osób trzecich 
w zakresie kosmetyków, usługi handlu hurtowego dla osób trzecich 
w zakresie kosmetyków, usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, reklama za pośrednictwem Internetu, sprzedaż internetowa 
kosmetyków, 39 transport kosmetyków, pakowanie i  składowanie 
towarów.

(111) 310979 (220) 2017 07 31 (210) 474833
(151) 2018 06 06 (441) 2018 02 19
(732) KREGLINGER EUROPE, naamloze vennootschap, Antwerpia, BE.
(540) CROWN 270 SL
(510), (511) 1 środki chemiczne stosowane w  rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, 5 środki do tępienia szkodników, fungicydy i herbi-
cydy.

(111) 310980 (220) 2017 07 31 (210) 474832
(151) 2018 06 06 (441) 2018 02 19
(732) KREGLINGER EUROPE, naamloze vennootschap, Antwerpia, BE.
(540) ITCAN 270 SL
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrod-
nictwie i leśnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin.

(111) 310981 (220) 2017 08 09 (210) 475172
(151) 2018 06 13 (441) 2018 02 05
(732) ECHO POLSKA PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EPP
(540) 

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.07.04, 26.13.01, 26.13.25
(510), (511) 16 a<sze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe z wyjątkiem 
mebli, fotogra<e, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, bloczki do 
pisania, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, =a-
mastry, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych 
i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów 
promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania, 
w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promo-
cji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, zarzą-

dzanie w  działalności handlowej, administrowanie działalności han-
dlowej, prace biurowe w tym: badania marketingowe, badania rynku, 
badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, komputerowe bazy 
danych (systematyzacja danych), komputerowe zarządzanie plikami, 
koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów reklam, broszur), wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach 
działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i  handlowych, 
ekonomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe wyceny, plakaty 
reklamowe (rozlepianie), reklama billboardowi, usługi sekretarskie, 
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 36 usługi związane z nieruchomościami: organizowanie umów 
dzierżawy i  najmu nieruchomości, wynajem i  dzierżawa nierucho-
mości gruntowych i  budynkowych, w  tym wynajmowanie pomiesz-
czeń biurowych, usługowych oraz handlowych, dzierżawa majątku 
nieruchomego, administrowanie i  zarządzanie nieruchomościami, 
pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, ściąganie czynszów, 
wycena nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, 
garaży, wynajmowanie magazynów w ramach działalności obiektów 
biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 
43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie 
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje 
miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, nara-
dy], 45 usługi prawne, badania prawne, dozór nocny.

(111) 310982 (220) 2017 08 11 (210) 475315
(151) 2018 06 12 (441) 2017 12 11
(732) AJ MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) AJ MOTORS
(540) 

Kolor znaku: czarny, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.10, 26.01.16
(510), (511) 4 oleje samochodowe, 12 samochody, 36 doradztwo 
w  sprawie ubezpieczeń, działalność <nansowa, 37 czyszczenie po-
jazdów, wulkanizacja, obsługa i naprawa pojazdów, lakiernictwo sa-
mochodowe, 39 wypożyczanie samochodów i transport, 42 badania 
w dziedzinie mechaniki, badania techniczne.

(111) 310983 (220) 2017 08 18 (210) 475476
(151) 2018 06 19 (441) 2018 02 12
(732) AKADEMIA GÓRNICZO -HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA, Kraków, PL.; SZEWCZYK -ŚWIĄTEK ANNA 55 ARCHITEKCI 
SPÓŁKA CYWILNA, Limanowa, PL.; ŚWIĄTEK WOJCIECH 55 
ARCHITEKCI SPÓŁKA CYWILNA, Limanowa, PL.
(540) POJEZIERZE TARNOWSKIE
(540) 

Kolor znaku: zielony, żółty, jasnoszary, szary, jasnożółty, żółty, 
ciemnoniebieski
(531) 01.03.02, 01.03.12, 24.17.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 altany konstrukcje z metalu, bramy metalowe, drob-
ne wyroby metalowe, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, kon-
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strukcje metalowe szkielety ramowe [budownictwo], konstrukcje 
stalowe [budownictwo], pomniki metalowe, prefabrykowane kon-
strukcje metalowe, 18 skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych ma-
teriałów, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i  torby podróżne, 
parasole przeciwsłoneczne, laski, baty, bicze, uprzęże, wyroby ry-
marskie, parasole, plecaki, torby, torby plażowe, torby turystyczne, 
19 altany [konstrukcje niemetalowe], betonowe elementy budow-
lane, budowlane konstrukcje niemetalowe, budynki niemetalowe 
przenośne, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmu-
ru, wyroby kamieniarskie, konstrukcyjne elementy niemetalowe 
dla budownictwa, płyty pamiątkowe, niemetalowe, pomniki nie-
metalowe, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i  gospodarstwa 
domowego, grzebienie, gąbki, pędzle (z  wyjątkiem pędzli malar-
skich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, 
wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło 
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane 
dla gospodarstwa domowego, wyroby porcelanowe, wyroby cera-
miczne dla gospodarstwa domowego, kubki, szklane naczynia do 
picia, wyroby szklane malowane, 24 tekstylia i  substytuty teksty-
liów, narzuty na łóżka, obrusy, ręczniki, 25 odzież, obuwie, nakry-
cia głowy, koszulki z  krótkim rękawem, chustki [apaszki], cylindry 
[kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, nakrycia 
głowy, podkoszulki sportowe, sandały kąpielowe, stroje plażowe, 
stroje przeciwdeszczowe, 28 gry, zabawki, artykuły gimnastycz-
ne i  sportowe, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, działalność sportowa, działalność kulturalna, usługi roz-
rywkowe, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi związane 
z  dyskotekami, organizowanie i  prowadzenie koncertów, usługi 
pokazów .lmowych, 42 badania naukowe, badania techniczne, 
usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie analizy przemy-
słowej, usługi badawcze, projektowanie sprzętu komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi archi-
tektoniczne, projektowanie urbanistyczne, 44 usługi medyczne, 
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi związane z rol-
nictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, ogrodnictwo krajobrazowe, 
projektowanie krajobrazów.  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 310984 (220) 2017 08 31 (210) 476020
(151) 2018 05 28 (441) 2017 12 11
(732) SZCZUKIEWICZ MACIEJ, Kielce, PL.
(540) Rodzicowo.pl
(540) 

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.13.25, 29.01.04, 02.07.25
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocje sprzedaży w  punk-
cie sprzedaży, na rzecz innych, doradztwo w  zakresie promocji 
sprzedaży, usługi w  zakresie promocji sprzedaży, promowanie 
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla 
klientów, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] po-
przez przygotowywanie reklam, promowanie sprzedaży dla osób 
trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie 
kartami użytkowników uprzywilejowanych, promowanie sprzeda-
ży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów 
drukowanych i  konkursy promocyjne, zarządzanie programami 
motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, administrowa-
nie sprzedażą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wy-
syłkowej, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi handlowe 
online, w  ramach których sprzedający wystawiają produkty na 
aukcję, a  licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usłu-
gi zarządzania sprzedażą, zarządzanie sprzedażą i  bazą klientów, 
monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], usługi marketingu telefonicznego 
[z wyjątkiem sprzedaży], doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, usługi w  zakresie reklamy i  promocji sprzedaży, usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, reklamowanie towarów 
innych sprzedawców, umożliwiające klientom wygodne oglądanie 
i  porównywanie towarów tych sprzedawców, reklama towarów 
i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online 

do przeszukiwania, usługi komputerowego gromadzenia danych 
z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicz-
nych, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, po-
średnictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośred-
niczenie w  umowach dotyczących sprzedaży i  zakupu towarów, 
pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzeda-
żą towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, prezentowanie produktów i towarów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w  zakresie analizy 
rynków dotyczące sprzedaży towarów, udzielanie porad w zakresie 
metod i  technik sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej i  detalicz-
nej tradycyjnej oraz za pomocą globalnych sieci komputerowych 
w  zakresie artykułów dla dzieci, zabawek, artykułów i  przyborów 
higienicznych, kosmetycznych i pielęgnacyjnych, produktów spo-
żywczych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży 
i promocyjnych programów motywacyjnych, zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów i  usług, 
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za po-
średnictwem imprez promocyjnych, usługi pośrednictwa i doradz-
twa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia 
usług, usługi w  zakresie administrowania działalnością gospodar-
czą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą 
Internetu, świadczenie usług zarządzania biznesowego w zakresie 
przetwarzania danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej 
sieci komputerowej, usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o  produktach za pośrednictwem sieci te-
lekomunikacyjnych do celów reklamowych i  sprzedaży, dystrybu-
cja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, 
w  szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) 
w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, mia-
nowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie 
sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice 
jak i w kraju], negocjowanie kontraktów reklamowych, skompute-
ryzowane gromadzenie indeksów klientów, skomputeryzowana 
kompilacja indeksów klientów, tworzenie list potencjalnych klien-
tów, zarządzanie relacjami z klientami, usługi dystrybucji materia-
łów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 
poczty w  celu przyciągnięcia nowych klientów i  utrzymania ist-
niejącej bazy klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowa-
nie programów lojalnościowych dla klientów, usługi outsourcingu 
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, 
reklama, reklamy online, reklama i  usługi reklamowe, produkcja 
materiałów reklamowych i  reklam, reklama i marketing, usługi re-
klamowe i  marketingowe, doradztwo dotyczące reklamy, analizy 
odbioru reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, publikacja treści reklamowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, projektowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie 
i  rozmieszczanie reklam, pośrednictwo w  zakresie reklamy, publi-
kowanie materiałów reklamowych online, gromadzenie informacji 
związanych z  reklamą, dokonywanie uzgodnień w  zakresie rekla-
my, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, reklama za pośrednictwem 
sieci telefonii komórkowej, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, świadczenie usług w zakresie reklamy komputero-
wej, reklama w Internecie dla osób trzecich, wynajem powierzchni 
reklamowej na stronach internetowych, dostarczanie powierzchni 
reklamowych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie prze-
strzeni reklamowej w  mediach elektronicznych, reklama poprzez 
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich 
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do użytku w Internecie, aktualizowanie informacji re-
klamowych w komputerowej bazie danych, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w  szczególności Internetu, usługi 
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, 
usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, usługi klubów klienta dla celów han-
dlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, organizowanie kon-
kursów w  celach reklamowych, promowanie sprzedaży towarów 
i usług osób trzecich poprzez konkursy promocyjne.

(111) 310985 (220) 2017 09 18 (210) 476572
(151) 2018 06 18 (441) 2018 02 12


