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(510), (511) 5 suplementy diety, 29 produkty uzupełniające dietę nie 
do celów leczniczych na bazie składników peptydowych lub tłusz-
czy, środki zawierające ekstrakty roślinne nie do celów leczniczych 
na bazie składników peptydowych lub tłuszczy, środki specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego nie do celów leczniczych na bazie 
składników peptydowych lub tłuszczy, 30 produkty uzupełniające 
dietę nie do celów leczniczych na bazie węglowodanów, środki za-
wierające ekstrakty roślinne nie do celów leczniczych na bazie wę-
glowodanów, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie 
do celów leczniczych na bazie węglowodanów.

(111) 312627 (220) 2017 10 03 (210) 477260
(151) 2018 08 08 (441) 2018 04 16
(732) AKADEMIA GÓRNICZO -HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL.
(540) KNOWLEDGE PASSION BOND
(540) 

Kolor znaku: zielony, czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18
(510), (511) 6 puchary metalowe, 9 publikacje elektroniczne, aparatu-
ra naukowo -badawcza i  dydaktyczna, oprogramowanie komputero-
we, 16 publikacje naukowo -dydaktyczne, książki, skrypty dla studen-
tów, zeszyty naukowe, monogra;e, czasopisma naukowo -techniczne, 
albumy, plakaty, a;sze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalenda-
rze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pió-
ra, ołówki, obwoluty, materiały do nauczania, 18 aktówki, dyplomatki, 
wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki, 21 puchary szkla-
ne, 25 bluzy, bluzki, czapki, koszulki, szaliki, krawaty, 35 organizowanie 
wystaw handlowych i  reklamowych w  zakresie osiągnięć naukowo-
 -technicznych oraz zarządzanie tymi wystawami, usługi organizowa-
nia i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów, 
konferencji i  imprez kulturalnych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i  ogłoszeń, 41 kształcenie wysokowykwali;kowanych 
specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inży-
nierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii 
mechanicznej, robotyki, geologii, geo;zyki, ochrony środowiska, geo-
dezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, cerami-
ki, odlewnictwa, metali nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw 
i energii, ;zyki, techniki jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, 
nauk społecznych, zarządzania i marketingu, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie 
z  wykorzystaniem technik komputerowych i  Internetu, publikacja 
elektroniczna on -line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publi-
kowanie książek i  innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informato-
rów, periodyków, prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji.

(111) 312628 (220) 2017 10 17 (210) 477791
(151) 2018 07 11 (441) 2018 01 22
(732) STRANO ANTONINO, Kraków, PL.
(540) coca
(540) 

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 produkty mączne i  zbożowe, makarony, pizza, can-
noli, arancini, cartocciate, produkty piekarnicze, pieczywo, kanapki, 
przekąski z ciasta, ciasta na wypieki, ciasta, ciastka, słodycze, dese-
ry, lody, sorbety, ciepłe lody, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie 
kawy, herbaty i kakao, przyprawy, sosy, ryż, miód, 43 usługi gastro-
nomiczne, usługi restauracji, barów, jadłodajni, kawiarni, lodziarni, 
punktów z przekąskami i napojami, usługi cateringu, usługi przygo-
towywania żywności i napojów na zamówienie.

(111) 312629 (220) 2017 10 19 (210) 477931
(151) 2018 08 02 (441) 2018 03 19

(732) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) FORTUNA WIĘCEJ Z GRY
(540) 

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 27.05.01, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w czaso-
pismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewi-
zyjne, 41 usługi hazardowe on -line, działalność związana z zakładami 
wzajemnymi, produkcja i montaż programów telewizyjnych.

(111) 312630 (220) 2017 10 20 (210) 478027
(151) 2018 08 06 (441) 2017 12 27
(732) MALEC KAZIMIERZ VAG -EXPERT SERWIS SAMOCHODÓW VW 
AUDI SEAT SKODA, Skoczów, PL.
(540) VAG -EXPERT
(540) 

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 18.01.23, 18.03.23, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 regeneracja silników samochodowych, obsługa i na-
prawa samochodów, obróbka i naprawa elementów silników spali-
nowych.

(111) 312631 (220) 2012 06 01 (210) 401161
(151) 2018 07 19 (441) 2012 09 10
(732) REGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków, PL.
(540) FIT DRINK
(540) 

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów medycz-
nych, suplementy diety, preparaty witaminowe i mineralne, odżywki 
wzmacniające stosowane pro;laktycznie i  dla rekonwalescentów, 
odżywki do celów leczniczych przeznaczone dla osób uprawiających 
sport, 29 zupy, zupy jarzynowe, koncentraty do przygotowania zup, 
bulion, preparaty do produkcji bulionu, koncentraty na bulion, rosół, 
koncentraty na rosół, przetwory jarzynowe, mięso, ekstrakty mięsne, 
potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, preparaty wysokobiał-
kowe, w tym koncentraty i odżywki na bazie białka, wzbogacone wi-
taminami, solami mineralnymi i aminokwasami, proteiny spożywcze, 
warzywa gotowane, konserwowane, suszone, napoje z mlekiem i na 
bazie mleka, 30 ciastka, herbatniki, pieczywo ryżowe, ciastka ryżo-
we, batony w tym batony zbożowe, herbata, kasza i produkty z kaszy, 
napoje na bazie kawy, herbaty, czekolady, kakao, przekąski ryżowe 
i  zbożowe, puddingi, substytuty kawy, żywność na bazie mąki, nie 
zawierające glutenu i  niskobiałkowe wyroby cukiernicze, piekarni-
cze, kanapki, ciastka, potrawy na bazie mąki, słodycze, lody, maka-
rony, odżywki na bazie węglowodanów, 32 napoje bezalkoholowe 
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, na-
poje proteinowe, węglowodanowe, energetyczne, izotoniczne.

(111) 312632 (220) 2014 12 31 (210) 437346
(151) 2018 02 01 (441) 2015 04 13


