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Wydruk z systemu Register Plus - znaki towarowe

Dane bibliograficzne: Z.462977
Numer zgłoszenia, data zgłoszenia Z.462977 , 2016-10-21
Status

Postępowanie zgłoszeniowe w toku ( po okresie sprzeciwowym)

Właściciel

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań / PL

Pełnomocnik

rzecznik patentowy Fijałkowski Bartłomiej, Łódź / PL

Kategoria prawa

Znak towarowy

Rodzaj znaku towarowego

słowny

Nazwa znaku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Klasyfikacja nicejska

5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 41, 42, 44

Klasa, wykaz towarów

5: produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne; środki sanitarne
do celów medycznych; dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych; żywność dla niemowląt; suplementy
diety dla ludzi i zwierząt; plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne;
środki odkażające; środki do zwalczania szkodników; fungicydy,
herbicydy. alkohole do stosowania miejscowego; alkohole lecznicze;
amalgamaty dentystyczne; analeptyki; antidota; antybakteryjne preparaty
do rąk; antybiotyki dla ludzi i zwierząt; antygeny; antyseptyczne
opatrunki; antyseptyczne preparaty do mycia; antytoksyny; apteczki
pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem; artykuły spożywcze dla
diabetyków; balsamy przeciwbólowe; bandaże chirurgiczne; bandaże
opatrunkowe; bandaże (opatrunki) uciskowe; beta-blokery; batony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki
odżywcze; białkowe suplementy diety; biocydy; biologiczne hodowle
tkanek do celów medycznych i weterynaryjnych; biomarkery
diagnostyczne do celów medycznych; biopestycydy; błonnik pokarmowy;
bransoletki magnetyczne do celów medycznych; bransoletki
przeciwreumatyczne; celulozowe pieluchy jednorazowe; cement
chirurgiczny; cement stomatologiczny; ceramika dentystyczna;
chemiczne odczynniki diagnostyczne; chemiczne odczynniki testowe
medyczne i weterynaryjne; chemiczne środki antykoncepcyjne;
chemioterapeutyki; chirurgiczne materiały opatrunkowe; żywność dla
diabetyków; wyciągi roślinne dla celów farmaceutycznych medycznych;
chusteczki nasączone preparatami antyseptycznymi; cukier do celów
medycznych; cukierki do celów leczniczych; detergenty do celów
medycznych; dezodoranty ujęte w tej klasie; dietetyczna żywność do
celów medycznych; dodatki dietetyczne; dodatki antybiotykowe do pasz;
dodatki lecznicze do pożywienia dla zwierząt; dodatki odżywcze; dodatki
witaminowe i mineralne; ekstrakty ziołowe i roślinne do celów
farmaceutycznych; ekstrakty z drożdży do celów medycznych,
weterynaryjnych lub farmaceutycznych; enzymy do celów medycznych i
farmaceutycznych; farmaceutyki i naturalne środki lecznicze; feromony;
fumiganty; fungicydy; gaza; gazy i mieszaniny gazów do użytku w
obrazowaniu medycznym; gips medyczny; glukoza do celów
medycznych; hematogen; hemoglobina; herbaty lecznicze, herbaty
ziołowe; herbicydy; hormony do celów medycznych; hormony
radioterapeutyczne; ibuprofen; hydrastyna; immunoglobuliny;
immunomodulatory; immunosupresanty; implanty biologiczne; implanty
farmaceutyczne; insektycydy; jod; jodoform; jodyna; kamfora do celów
medycznych; kąpiele tlenowe; kapsułki na lekarstwa; kapsułki
odchudzające; Kardiotoniki; kleje medyczne i chirurgiczne; Kardiotoniki;
kokaina; kliniczne odczynniki medyczne; kolagen do celów medycznych;
komórki do celów medycznych; komórki macierzyste; kompresy; kora do
celów farmaceutycznych; korzenie lecznicze; kremy na oparzenia; kremy
do celów medycznych; krew do celów medycznych; krople do celów
medycznych; kultury do celów medycznych; kurara; kwasy do celów
farmaceutycznych; lakiery medyczne i dentystyczne; larwicydy; lecytyna
do celów medycznych; lecznicze preparaty dermatologiczne; lekarstwa;
lubrykanty do celów medycznych; ludzki czynnik krzepnięcia; ludzkie
hormony; mączka rybna do celów farmaceutycznych; maści do celów
medycznych lub weterynaryjnych; mazidła; mentol; mineralne
suplementy diety; mleczko pszczele do celów medycznych i
farmaceutycznych; mleko w proszku; multiwitaminy; napoje ujęte w tej
klasie; narkotyki; nasienie zwierząt; plastry do celów medycznych;
nematocydy; nośniki uwalniające leki i preparaty medyczne; obroże
stosowane w weterynarii; okłady; odświeżacze do ubrań i tkanin; oleje
ujęte w tej klasie; opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i
aplikatory; opiaty; paracetamol; pestycydy; pieluchy dla niemowląt i
dorosłych; sole do celów medycznych; środki do dezynfekcji; sterydy;
substancje chłonne do higieny osobistej, sterydy; żele do celów
medycznych; żywe narządy i tkanki do celów chirurgicznych

Klasa, wykaz towarów

7: dystrybutory automatyczne; generatory elektryczności; maszyny i
urządzenia do obróbki i przetwórstwa; maszyny rolnicze, do robót
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa; pompy,
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kompresory i wentylatory; roboty; silniki, układy napędowe i części
maszyn; urządzenia do przenoszenia i transportu; urządzenia zamiatające,
czyszczące, myjące i piorące; maszyny budowlane; maszyny i urządzenia
rolnicze, ogrodnicze i leśne; akcesoria [przystawki] do buldożerów;
akcesoria [przystawki] do koparek; automatyczne kotwice wielohakowe
[drapacze] do użytku okrętowego; bijaki napędzane gazem; chwytaki
wieloskorupowe [maszyny]; gumowe bieżnie do stosowania w układach
gąsienicowych w maszynach górniczych; górnicze koparki [maszyny];
aeratory; aeratory do trawników [maszyny]; akcesoria do koszenia
trawników do pojazdów; aplikatory nawozu w postaci przyczep do
ciągników; areatory [maszyny] do użytku w napowietrzaniu gleby;
atomizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw
rolniczych; automatyczne urządzenia do karmienia żywego inwentarza;
brony; brony [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów]; brony
holowane ciągnikiem; brony talerzowe; brony tarczowe [narzędzia
rolnicze w postaci przyczep do traktorów]; chwytaki do siana [maszyny
lub części maszyn]; ciągnikowe żniwiarki pokosowe [narzędzia rolnicze];
czyszczalnie złożone do ziaren; dmuchawy elektryczne do odpadów
trawnikowych; dojarki do automatycznego dojenia; dojarki mechaniczne;
doładowywane obcinarki do żywopłotów; elektroniczne pojemniki do
karmienia zwierząt; elektryczne areatory trawnikowe; elektryczne
kosiarki do trawy; elektryczne narzędzia ogrodnicze; elektryczne
obcinacze do gałęzi drzew; elektryczne sekatory do gałęzi drzew;
kosiarki; kosiarki bijakowe; kosiarki do trawników z siedziskiem;
kosiarki mechaniczne; kosiarki samobieżne; kosiarki spalinowe; kosiarki
żyłkowe [urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie]; kosiarki
żyłkowe do użytku ogrodniczego; kosy [maszyny]; kosze
samowyładowcze mechaniczne; koła pasowe napędowe do pasów
pędnych maszyn rolniczych; łuskarki ziarna; ładowarki do maszyn
rolniczych; ładowarki do leja zasypowego [maszyny]; maszyny do
pozyskiwania drewna; maszyny do pielenia; maszyny do korowania łodyg
szczmielu białego [rami]; maszyny do korowania; maszyny do golenia
owiec [elektryczne]; maszyny do czesania włókien rami; maszyny do
cięcia rzepy; maszyny do cięcia pniaków; maszyny do cięcia paszy;
maszyny do belowania; maszyny dla mleczarstwa; maszyna do
rozdrabniania makuchów [śrutownik]; lemiesze pługów; leje zasypowe
[maszyny]; lance opryskiwaczy będące przyrządami rolniczymi; krajarki
do kiszonki [inne niż narzędzia sterowane ręcznie]; krawędziarki
[maszyny]; krawędziarki trawnikowe z napędem elektrycznym;
kultywatory [maszyny]; kultywatory [narzędzia do trawnika i ogrodu
zasilane elektrycznie]; kultywatory trawnikowe i ogrodowe z napędem
elektrycznym; lance opryskiwaczy będące przyrządami ogrodniczymi;
kombajny zbożowe; kombajn zbożowy [maszyny]; hydrauliczne chwytaki
do drewna do użytku w leśnictwie; inkubatory do jaj; głowice ścinkowe;
gumowe bieżnie do stosowania w układach gąsienicowych w maszynach
rolniczych; grabie poprzeczne do siania [sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów]; grabie do zgrabiarek; golarki elektryczne do
żywego inwentarza; glebogryzarki ogrodowe; elewatory rolnicze;
elektryczne skaryfikatory; elektrycznie napędzane nożyce do
żywopłotów; elementy do poruszania gleby do przyborów rolniczych;
maszyny rolnicze do nawożenia; maszyny rolnicze do kultywacji;
maszyny rolnicze; maszyny ogrodnicze; maszyny oczyszczające
powierzchnię cieczy; maszyny i przyrządy zapobiegające rdzy zbożowej,
inne niż przyrządy ręczne; maszyny dzielące jęczmień; maszyny i
narzędzia do rozprowadzania nawozów, inne niż narzędzia ręczne;
maszyny do zgniatania łodyg; maszyny do zbijania bel słomy; maszyny
do zbierania trawy; maszyny do wycinania ścierniska; maszyny do
walcowania trawników; maszyny do użytku w uprawie winorośli;
maszyny do uprawy ziemi do trawnika i ogrodu; maszyny do uprawianie
roli holowane za pojazdem; maszyny do uprawiania roli z napędem
mechanicznym; maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt; maszyny do
sortowania ziaren ryżu; maszyny do przetwarzania sadzonek; maszyny do
robót leśnych; maszyny do sadzenia ryżu; maszyny do siania nasion
pojedynczo; maszyny do siekania; maszyny do siekania liści morwy;
maszyny rolnicze do orki; maszyny rolnicze do przycinania trawy;
maszyny rolnicze do siania; maszyny rolnicze do uprawiania ziemi;
maszyny rolnicze do zbierania plonów; maszyny rolnicze do zbierania
trawy; maszyny rolnicze w postaci przyczep; maszyny rozrzucające
nawóz; maszyny sortujące liście herbaty; maszyny uprawowe do użytku
rolniczego; maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny]; maszyny zrywające
do użytku ogrodowego; maszyny ścinkowo-układające; mechaniczne
kosiarki do trawników; mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt;
mechanizmy robotyczne stosowane w rolnictwie; mechanizmy
robotyczne stosowane w uprawie winorośli; mieszarki do paszy
[urządzenia do mieszania paszy]; mieszarki zbożowe [maszyny];
młockarnie [rolnicze przyrządy]; młocarnie; młockarnie do kukurydzy
[narzędzia rolnicze w postaci przyczep do traktorów]; młyny do słomy
[maszyny]; narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny]; narzędzia do
uprawiania ziemi do użytku rolniczego; paski do silników maszyn
rolniczych; ostrza do sieczkarni [części do maszyn]; ostrza do sieczkarni;
ostrza do kosiarek; opryskiwacze upraw; opryskiwacze rolnicze [części
maszyn]; opryskiwacze rolnicze; opryskiwacze ogrodnicze [części
maszyn]; opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze do
użytku w rolnictwie; opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki
grzybobójcze do użytku w rolnictwie; opryskiwacze [maszyny]
rozpylające herbicydy do użytku w rolnictwie; opryskiwacze [maszyny]
rolnicze; opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze; opielacze rolnicze
mechaniczne [maszyny]; okrawarki; ogrodowe maszyny uprawowe;
obcinarki koszące do soi [maszyny]; obcinacze do gałęzi drzew
[maszyny]; nożyce ogrodnicze [maszyny]; nożyce ogrodnicze [inne niż
ręczne]; nożyce do żywopłotów [maszyny]; narzędzia rolnicze
montowane do przyczepy; narzędzia rolnicze inne niż o napędzie
ręcznym; narzędzia ogrodnicze [maszyny]; narzędzia do walcowania
trawników do dołączania do pojazdów lądowych; pługi; pługi [sprzęt
rolniczy w postaci przyczep do traktorów]; pługi do usuwania darni; pługi
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stanowiące maszyny rolnicze; rębarki do okrągłych beli [maszyny];
przyrządy do znakowania bydła [maszyny]; przyrządy do usuwania
bydlęcych rogów; przyrządy do ogłuszania bydła [maszyny]; przycinarki
krawędzi trawników [maszyny]; przycinacze do drzew [maszyny];
przycinarki do żywopłotów [maszyny]; przybory i urządzenia do
skórowania bydła [maszyny]; przetrząsacze siana; przenośniki do maszyn
i urządzeń rolniczych i ogrodniczych oraz ich części i osprzęt; prasy do
siania [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów]; prasy do paszy;
prasy do siana; prasy do belowania do użytku rolniczego; piły do gałęzi
[elektryczne]; piły do gałęzi [silnikowe]; podajniki grawitacyjne
montowane na siewnikach; podnośniki źdźbeł w żniwiarkach [maszyny];
pogłębiacze [maszyny]; poziome rury rozdzielcze opryskiwacza z
rozpylaczami do upraw; prasy do belowania do użytku przemysłowego;
rolnicze maszyny rozprowadzające; rolnicze obrabiarki; rozdrabniacze
[elektryczne narzędzia ogrodnicze i do trawników]; rozdrabniacze
[maszyny]; rozdrabniacze próżniowe do usuwania gruzu; rozdrabniarki
[narzędzia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie]; rozdrabniarki do
pasz; rozpieracze mechaniczne; rozpylacze [maszyny] do rozpylania
środków owadobójczych w ogrodzie; rozpylacze [maszyny] do użytku w
ogrodnictwie w rozpylaniu środków chwastobójczych; rozpylacze do
ciągnięcia za pojazdami w celu opryskiwania upraw rolnych; rozpylacze
insektycydów [narzędzia ręczne, elektryczne]; rozpylacze owadobójcze
[maszyny]; rozpylacze przymocowane do pojazdów w celu opryskiwania
upraw rolnych; rozrzutniki kiszonki [maszyny]; rozrzutniki nawozów
[maszyny]; rozrzutniki obornika; rozsiewacz nawozów [sprzęt rolniczy w
postaci przyczep do traktorów]; roztrząsacze obornika [sprzęt rolniczy w
postaci przyczep do traktorów]; roztrząsacze obornika dwutarczowe;
roztrząsacze obornika rzędowe [maszyny]; rozściełacze sieczki
[maszyny]; sekatory do gałęzi drzew [maszyny]; sieczkarnie do słomy
[inne niż narzędzia sterowane ręcznie]; sieczkarnie; urządzenia do
łuskania ryżu; urządzenia do uprawiania roli [narzędzia rolnicze];
urządzenia do ustawiania zębów pił [piły do drewna]; urządzenia do
strzyżenia bydła [maszyny]; urządzenia do rozlewania nawozu płynnego
[maszyny]; urządzenia do rozdrabiania i rozrzucania bel słomy
[maszyny]; urządzenia do natrysku płomieniowego do palenia roślinności;
urządzenia do napowietrzania [maszyny]; traktory ogrodowe do koszenia
trawników; suszarki ziarna; szpule do podkaszarek żyłkowych do
trawników i ogrodów; sprzęgła do przyrządów rolniczych; snopowiązałki;
skaryfikatory [maszyny]; silosokombajny; siewniki w postaci przyczep do
traktorów; siewniki rzędowe do maszyn rolniczych; siewniki rzędowe
[narzędzia rolnicze]; siewniki rzędowe [części do maszyn]; sieczkarnie
[maszyny]; sieczkarnie elektryczne; siewniki [maszyny]; siewniki
rolnicze; siewniki rzutowe; siewniki rzutowe [sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów]; urządzenia do zbierania herbaty [maszyny];
urządzenia do zraszania [maszyny]; urządzenia ogrodnicze napędzane
elektrycznie; urządzenia spryskujące, w postaci przyczep, do użytku
rolniczego; walce ogrodowe [maszyny]; wałki spryskujące będące
przyrządami ogrodniczymi; wałki spryskujące będące przyrządami
rolniczymi; wałki z kolcami [maszyny]; wały [sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów]; wentylatory wyciągowe do przewozu ziaren;
wentylatory wyciągowe do upakowywania ziaren; wentylatory
wyciągowe do zasysania ziaren; wialnie; wiązarki do siana; wykaszarki
do trawy i zarośli [maszyny]; wyrównywarki krawędzi trawy; wysięgniki
spryskujące do ciągnięcia za pojazdami w celu opryskiwania hodowli
rolnych; wysięgniki spryskujące do przymocowywania do pojazdów w
celu opryskiwania hodowli rolnych; wysokowydajne kosiarki bijakowe;
zamiatarki do trawników [maszyny]; zbiornik zasypowy na karmę dla
zwierząt [maszyny]; zgrabiarki; zgrabiarki do trawników [maszyny];
zmechanizowane podajniki do karmienia dzikich zwierząt;
zmechanizowane podajniki do karmienia zwierząt; zmotoryzowane
kultywatory; żniwiarki; żniwiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do
traktorów]; żniwiarki i snopowiązałki

Klasa, wykaz towarów

8: podnośniki; przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i
zwierząt; przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i
sztućce; ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów,
budowlane, do naprawy i konserwacji; dźwigniki ręczne [narzędzia
ręczne]; lewarki uruchamiane ręcznie; podnośniki do motocykli
obsługiwane ręcznie; podnośniki na kółkach do pojazdów [ręcznie
obsługiwane]; stojaki do podnośników ręcznych; przybory do manicure i
pedicure; przybory do obcinania i usuwania włosów; przybory do
układania włosów; przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego; elektryczne
urządzenia do układania włosów; elektryczne żelazka parowe;
elektryczne żelazka płaskie z regulacją temperatury; grzebienie, zgrzebła
[narzędzia ręczne]; maszynki do strzyżenia do użytku osobistego
[elektryczne i nieelektryczne]; narzędzia ręczne do użytku przy
kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych; noże do obkrawania; noże
kowalskie; nożyce; nożyczki; ostrza nożyc; przybory do pedikiuru;
rozpylacze pompowane ręcznie; spraye [narzędzia obsługiwane ręcznie];
czerpaki [narzędzia ręczne]; krajalnica spiralna do warzyw; krajalnice do
chleba [obsługiwane ręcznie]; krajalnice do frytek; krajarki do ciasta;
krajarki do jaj, nieelektryczne; krajarki do sera; krajarki obsługiwane
ręcznie; łopatki do ryb; kruszarki do lodu, nieelektryczne; noże
ceramiczne; nieelektryczne szatkownice do rozdrabniania czosnku;
nieelektryczne noże kuchenne; nieelektryczne maszynki do robienia
makaronu, do użytku domowego; przyrządy do usuwania rybich łusek;
otwieracz do puszek; obieraczki do warzyw [noże ręczne]; obieraczki do
owoców, nieelektryczne; sztućce; szpachle [narzędzia ręczne]; ręczne
roboty kuchenne; ręczne tasaki do warzyw; rębaki [noże]; ręczne
narzędzia do rąbania; narzędzia do uboju zwierząt i przyrządy rzeźnicze;
narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu; narzędzia
ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji; betoniarki obsługiwane
ręcznie; drążki teleskopowe do narzędzi ręcznych; fartuchy na narzędzia;
grzechotki [narzędzia ręczne]; imadła kątowe (narzędzia ręczne); imadła
metalowe; lutownice nieelektryczne; nożyce; noże; narzędzia ręczne;
moździerze i tłuczki; pręty kanalizacyjne; przyrządy do strzyżenia
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[ręczne]; przedłużenia dla narzędzi ręcznych; przecinaki do prucia
szwów; przecinaki [narzędzia ręczne]; przecinacze; pompki ręczne do
płynów; pompki ręczne; pasy na narzędzia; stojaki na narzędzia; ręczne
zaciski do blach; narzędzia do skórowania zwierząt; noże do uboju; noże
myśliwskie; piły rzeźnicze [narzędzia obsługiwane ręcznie]; przybory i
narzędzia do uboju zwierząt rzeźnych; przyrządy do ogłuszania bydła;
grabie; dłuta kamieniarskie; haki ręczne; kielnie; kosy; kosy obsługiwane
ręcznie; kultywatory [narzędzia obsługiwane ręcznie]; łopatki do
nawozów; łopaty [narzędzia]; przycinacze do drzew; podkaszarki ręczne;
piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane]; oskardy, kilofy; opielacze ręczne;
noże dla ogrodników; motyki; maszyny do przycinania żywopłotów
[narzędzia obsługiwane ręcznie]; narzędzia do usuwania pazurów u
drobiu [narzędzia ręczne]; narzędzia do szczepienia drzew [narzędzia
ręczne]; narzędzia do odchwaszczania [ręczne]; narzędzia do zbierania
owoców [narzędzia ręczne]; narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym;
narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie; narzędzia ręczne dla leśnictwa;
nieelektryczne rozpylacze do noszenia na plecach; sierpy [narzędzia
obsługiwane ręcznie]; sierpaki; sekatory ogrodnicze; ręcznie obsługiwane
narzędzia do poganiania bydła; ręczne sadzaki ogrodnicze; ręczne
narzędzia rolnicze; rozrzutniki nawozów [ręcznie obsługiwane];
przyrządy do obcinania gałęzi [ręcznie obsługiwane]; widły; ubijaki
[narzędzia]; szpadle [narzędzia]; stemple do wypalania; młotki, młotki
miękkie i młoty; przyrządy do mocowania i łączenia; ręczne narzędzia do
obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni; dziurkacze
numerujące; dźwignie; igły grawerskie; grzebienie, zgrzebła [narzędzia
ręczne]; łomy; łyżki do opon; oplatarki [narzędzia ręczne]; kombinerki;
metalowe szczęki imadła; stemple do wypalania; ściski [narzędzia
ręczne]; smarownice; rysiki [narzędzia ręczne]; punktaki [narzędzia
ręczne]; przebijaki [narzędzia]; pistolety ręczne do wytłaczania masy
uszczelniającej; pistolety do uszczelniania; szpachle [narzędzia ręczne];
wiertła [części narzędzi ręcznych]; wyciągarki przewodów [ręczne];
zaciski stolarskie; zwornice stosowane do przytrzymywania obrabianych
przedmiotów

Klasa, wykaz towarów

9: aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce; magnesy,
magnetyzery i demagnetyzery; przyrządy miernicze, do wykrywania i
monitorowania, wskaźniki i kontrolery; sprzęt do nurkowania; urządzenia
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i
symulatory; urządzenia 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; urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne; utrwalone na nośnikach
informacje i dane; aparatura i urządzenia do gromadzenia i
przechowywania energii elektrycznej; aparatura i urządzenia do
sterowania przepływu energii elektrycznej; komponenty elektryczne i
elektroniczne; urządzenia fotowoltaiczne; elektryczne zespoły sieci
zasilającej; konwertery prądu stałego/prądu zmiennego; urządzenia do
nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie]; urządzenia do
nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS]; zapalniki
piezoelektryczne; baterie słoneczne do celów przemysłowych; baterie
słoneczne do użytku domowego; falowniki fotowoltaiczne; fotodiody;
fotowoltaiczne moduły słoneczne; fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej; anteny jako
części składowe; obwody elektryczne i obwody drukowane; adaptery do
wtyczek; adaptery prądu zmiennego; antykatody; anteny płaskie strefowe;
balasty do oprawek oświetlenia elektrycznego; bezpieczniki do urządzeń
telekomunikacyjnych; bezpieczniki do pojazdów; bufory elektryczne;
diody; czytniki pasków magnetycznych; czytniki kart typu flash; czytniki
kart elektronicznych; czujniki termistorowe; chipy elektroniczne dla
producenta układów scalonych; cyrkulatory [elektryczne lub
elektroniczne podzespoły]; elektryczne panele kontrolne; elektryczne lub
elektroniczne moduły kontrolno-sterujące; elektroniczne tabliczki
dotykowe [touchpad]; elektrody; elektrody grafitowe; ekrany dotykowe
[elektroniczne]; elastyczne powłoki (osłony) do kabli elektrycznych;
elementy elektroniczne stosowane w maszynach; elektryczne złącza
wtyczkowe; elektryczne złącza dopasowujące; elektryczne (złącza -);
iskierniki próżniowe; interfejsy szyn; gniazdka, wtyczki i inne kontakty
[złącza elektryczne]; fotokomórki; fotorezystory; kontaktrony; katody;
karty pamięci typu flash; karty pamięciowe; łączniki elektryczne; lampy
mikrofalowe; lampy fotoelektronowe; odbiorniki radiowe do pilotów;
odbiorniki elektryczne; obudowy urządzeń elektrycznych; napędy
dysków optycznych; nadajniki radiowe do pilotów; nadajniki indukcyjne;
moduły zasilania; moduły pamięciowe; płyty pamięci; płytki
półprzewodnikowe; płytki krzemowe; płytki przełączników
elektrycznych; panele światłowodowe; panele dotykowe; oscylatory;
odłączniki; ograniczniki napięcia; płyty słoneczne; pręty przewodzące;
półprzewodniki; przekaźniki nadmiarowe; przekaźniki koncentryczne;
przekaźniki elektromagnetyczne; przejściówki do kabli; podzespoły
elektrotechniczne; przełączniki temperaturowe; przełączniki uniwersalne
[elektroniczne]; rurki światłoczułe; rurki wskaźnikowe do badania jonów;
rezystory zmienne; rezystory nastawne [potencjometry]; rezystory
indukcyjne; radiatory; sprzęt do odczytywania kart; skrzynki zaciskowe;
skrzynki zasilające; skrzynki bezpiecznikowe; triody; tetrody; termistory;
tensometry; zaślepki elektryczne; zaciski uziomowe; złącza elektryczne;
złącza radarowe

Klasa, wykaz towarów

10: akcesoria wspomagające współżycie seksualne; aparaty do ochrony
słuchu; aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne; artykuły do
karmienia i smoczki; artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się; meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do
przenoszenia pacjentów; odzież medyczna; protezy i sztuczne implanty;
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii; elektryczne przyrządy do masażu;
urządzenia do izolacji dźwięku do użytku medycznego; zatyczki do uszu
do ochrony przed hałasem; artykuły antykoncepcyjne; przyrządy i
przybory dentystyczne; urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli;
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urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran;
analizatory automatyczne do ciał obcych w płynach ustrojowych [do
użytku medycznego]; analizatory automatyczne do płynów ustrojowych
[do celów medycznych]; aparatura do leczenia dolegliwości płucnych;
aparatura do radioterapii; aparatura medyczna wspomagająca oddychanie;
aparatura porodowa dla bydła; aplikatory do leków; aspiratory do nosa;
autoklawy do celów medycznych; bańki lekarskie; bandaże z pianki
poliuretanowej [do podtrzymywania]; bandaże usztywniające do celów
chirurgicznych; bandaże unieruchamiające do przygotowywania szyn;
bandaże unieruchamiające do przygotowywania opatrunków gipsowych;
bandaże uciskowe do podtrzymywania części ciała; bandaże elastyczne;
ekstraktory śluzu; druty chirurgiczne [do cerklarzu]; dreny do ssaka do
celów medycznych; dializatory; defibrylatory; czujniki i alarmy do
monitorowania pacjentów; cewniki sercowo-naczyniowe; gąbki sztuczne
do celów medycznych; futerały na instrumenty medyczne; fotele do celów
medycznych lub dentystycznych; filtry z zasilaniem do użytku
medycznego; filtry krwi do użytku pozaustrojowego; filtry do krwi i
składników krwi; filtry antywirusowe z wymiennikiem ciepła do użytku
medycznego; filtry antybakteryjne z wymiennikiem ciepła do użytku
medycznego; elektrody elektrofizjologiczne; elektrody do defibrylatora
i/lub kardiowertera; elektrody do odczytu parametrów
elektrofizjologicznych; inhalatory; igły iniekcyjne; igły do insuflacji; igły
do celów medycznych; igły do akupunktury; gwoździe śródrdzeniowe;
gwoździe śródszpikowe; irygatory do nosa; instrumenty urologiczne;
inkubatory; lancety; kompresy termoelektryczne; kleszcze płucne; lampy
do celów medycznych; medyczne aparaty ortopedyczne; medyczne
komory ciśnieniowe; lasery do celów medycznych; medyczne pompy
infuzyjne; medyczne połączenia śrubowe; medyczne urządzenia
emitujące promieniowanie; nebulizatory; osłony na oczy do użytku
medycznego; osłony do przyrządów medycznych; osłony na oczy do
użytku chirurgicznego; podkładki podbrzuszne; peny [wstrzykiwacze];
pompy do użytku weterynaryjnego; pompy do użytku medycznego przy
ekstrakcji pary; pompy do użytku medycznego przy ekstrakcji gazów;
pompy do celów medycznych do ekstrakcji płynów; pojemniki specjalnie
przystosowane do usuwania strzykawek; przyrządy do pobierania krwi;
przyrządy do leczenia światłem widzialnym; przyrządy do dożylnego
podawania lekarstw do celów medycznych; przyrządy do autologicznego
przetwarzania krwi; przyrządy do analizy hipotermii; przybory do mycia
wgłębień ciała; przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności;
przezroczyste osłony na twarz do użytku przez personel medyczny;
przenośny sprzęt medyczny do epilacji; pompy infuzyjne do podawania
lekarstw; przyrządy telemetryczne do zastosowań medycznych; przyrządy
położnicze; przyrządy okulistyczne; przyrządy medyczne do
zastosowania na ciałach zwierząt; przyrządy farmaceutyczne; przyrządy
do zespalania [anastomozy]; przyrządy do przeprowadzania reanimacji
przy porodach wysokiego ryzyka; rozwieracze ginekologiczne;
rozszerzacze przestrzeni międzykręgowej; resuscytatory; pudełka
przystosowane na odpady medyczne; słomki do użytku weterynaryjnego;
strzykawki do usuwania jadu; strzykawki do celów medycznych; spinacze
do bandaży; tkaniny chroniące przed promieniowaniem do użytku w
leczeniu terapeutycznym zwierząt; tkaniny chroniące przed
promieniowaniem do użytku w leczeniu terapeutycznym; tacki medyczne;
sztuczne krtanie; stymulator serca; stymulatory mózgu; wkładki do nosa;
źródła światła do użytku medycznego
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Klasa, wykaz towarów

11: akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i
gazowych; filtry do użytku przemysłowego i domowego; instalacje do
obróbki przemysłowej; instalacje i urządzenia do chłodzenia i
zamrażania; instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza; instalacje i urządzenia do
suszenia; palniki, bojlery i podgrzewacze; instalacje i urządzenia
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji; urządzenia do
gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów;
ekonomizery paliwa; parowniki; regulatory gazu; ręczne zawory
hydrauliczne; urządzenia do kontroli zaopatrzenia w wodę; zawory
odcinające do regulacji przepływu wody; zawory odcinające do
regulowania gazu; zawory kulowe; zawory mieszające [kurki]; zawory
mieszające prysznicowe; zawory kontroli poziomu; zawory stanowiące
części systemów zraszaczy; zestawy filtrów i silniczków do akwariów;
zawory regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne]; zawory regulujące
poziom w zbiornikach; zawory kontrolujące wodę do zbiorników z wodą;
zawory [krany] jako części instalacji sanitarnych; elektrostatyczne filtry
powietrza; elektryczne filtry do oczyszczania wody przeznaczone do
użytku domowego; filtry [części instalacji domowych lub
przemysłowych]; filtry do klimatyzacji; filtry do oczyszczania powietrza;
filtry do oczyszczania gazów odlotowych; filtry do stawów; filtry do
urządzeń zaopatrujących w wodę; filtry do uzdatniania wody; filtry kurzu;
filtry powietrza; filtry do wody pitnej; filtry do wody; membrany do
filtrowania wody; piekarniki i piece przemysłowe (nie do żywności i
napojów); urządzenia do obróbki chemicznej; instalacje oczyszczania
ścieków; instalacje przemysłowe do filtrowania cieczy; reaktory
biologiczne do klarowania ścieków przemysłowych; urządzenia i
instalacje do odprowadzania ścieków; urządzenia odstojnikowe na
odpady; aparatura i instalacje chłodnicze; chłodnice i podgrzewacze
wody; chłodnie; chłodziarki gazowe; elementy chłodnicze; instalacje
chłodnicze; maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu; kriozamrażarki;
urządzenia chłodzące; płyty mrożące; schładzacze do akwariów;
separatory do usuwania kondensacji poprzez schładzanie; skrzynki na
mięso [chłodzące]; zamrażarki; wężownice chłodzące; urządzenia
kriogeniczne; urządzenia do głębokiego mrożenia; urządzenia do
zamrażania artykułów spożywczych

Klasa, wykaz towarów

12: lądowe pojazdy i środki transportu; pojazdy do poruszania się po
wodzie; bezzałogowe pojazdy przewozowe; instalacje do transportu
linowego; pojazdy bezzałogowe; pojazdy do transportu zwierząt; pojazdy
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; pojazdy elektryczne;
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pojazdy kierowane automatycznie; pojazdy napędzane energią wiatru;
wojskowe pojazdy transportowe; samochody; samojezdne pojazdy
załadowcze; samobieżny pojazd elektryczny; części i akcesoria do
pojazdów do poruszania się po wodzie; części i akcesoria do pojazdów
lądowych; koła, opony i gąsienicowy układ bieżny; części konstrukcyjne
do pociągów; części nadwozia pojazdów; elementy do hamulców do
pojazdów; łączniki hydrauliczne do pojazdów; konstrukcje kadłubowe do
pojazdów; hydrauliczne systemy kontrolne do pojazdów; izolowane
części nadwozia pojazdów; hydrauliczne serwozawory stanowiące części
systemów hydraulicznych pojazdów; nadwozia pojazdów; osie napędzane
do zmiany masy ładunku pojazdu; podwozia pojazdów; platformy
załadunkowe do pojazdów; resory, sprężyny amortyzujące samochodowe;
ramy z kołami do przemieszczania przedmiotów; tłumiki drgań skrętnych
do pojazdów; turbiny gazowe do pojazdów lądowych; żaluzje do
pojazdów; zawieszenia do pojazdów; widły do wózków widłowych;
zbiorniki paliwa do pojazdów; zbiorniki paliwa z tworzyw sztucznych do
pojazdów; zderzaki do pojazdów; zestawy hamulcowe do pojazdów; barki
[łodzie]; cysterny; elektrycznie napędzane pojazdy wodne; holowniki;
łodzie; promy; pojazdy morskie; zdalnie sterowane pojazdy podwodne
[ROV] do transportu; wodne pojazdy mechaniczne; tratwy

Klasa, wykaz towarów

16: jednorazowe produkty papierowe; kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego; materiały drukowane; materiały filtracyjne z
papieru; materiały i środki dla artystów i do dekoracji; materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne; papier i karton; afisze, plakaty z
papieru lub kartonu; bielizna stołowa papierowa; bieżniki stołowe
papierowe; chorągiewki papierowe; chusteczki celulozowe do celów
kosmetycznych; chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego;
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności; maty
papierowe; papier chłonny; papier higieniczny; transparenty z papieru;
książki; afisze, plakaty; agendy; almanachy [roczniki]; aplikacje w
postaci kalkomanii; arkusze informacyjne; arkusze wyników; arkusze z
nutami w formie drukowanej; arkusze znaczków pamiątkowych; banery
wystawowe wykonane z kartonu; banery wystawowe z papieru; bilety;
bilety wstępu; biuletyny [materiały drukowane]; biuletyny informacyjne;
bloczki do zapisywania wyników; czasopisma z plakatami; czasopisma o
tematyce ogólnej; czasopisma prawnicze; czasopisma komputerowe;
czasopisma muzyczne; czasopisma branżowe; czasopisma [periodyki];
broszury drukowane; drukowane karty odpowiedzi; drukowane karty
informacyjne; drukowane arkusze informacyjne; drukowane ankiety;
druki handlowe; dodatki do gazet w postaci czasopism; drukowane
wykresy; drukowane raporty z badań; drukowane raporty konsumenta;
drukowane programy zajęć; drukowane notatki z seminariów; drukowane
nagrody; drukowane materiały piśmienne; drukowane materiały
szkoleniowe; drukowane materiały ilustracyjne; drukowane materiały
dydaktyczne; drukowane komunikaty prasowe; drukowane karty
okolicznościowe z zapisanymi informacjami elektronicznymi; gazety;
fotografie oprawione i nieoprawione; formularze rachunkowe; formularze
czyste; formularze [blankiety, druki]; fiszki; etykiety adresowe;
drukowany materiał promocyjny; kalendarze drukowane; kartki z
życzeniami; kartki z podziękowaniami; kartki świąteczne; krzyżówki;
komunikaty prasowe [materiały drukowane]; komiksy; katalogi; karty
wyników; karty z pytaniami; karty pocztowe; karty okolicznościowe;
monografie; medyczne czasopisma fachowe; materiały drukowane w
postaci próbek kolorów; materiały drukowane do celów instruktażowych;
mapy drogowe; listy informacyjne; kupony; księgi gości; książki do
podpisu; książeczki do kolorowania; oprawione plakaty; organizery
osobiste; okolicznościowe znaczki pocztowe; naklejki [kalkomanie];
nalepki na zderzaki pojazdów; nalepki, naklejki [materiały piśmienne];
programy komputerowe w formie drukowanej; programy imprez;
poradniki strategiczne do gier w karty; podręczniki użytkownika do
sprzętu komputerowego; podręczniki pomocnicze do nauki; podręczniki
instruktażowe do celów nauczania; plany; spisy; rękopisy książek;
roczniki [publikacje drukowane]; reprodukcje obrazów; reklamy
drukowane; publikacje promocyjne; publikacje edukacyjne; prospekty;
ulotki instrukcyjne; ulotki farmaceutyczne; ulotki drukowane; teczki
konferencyjne; tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru; szkice;
sprawozdania drukowane; zeszyty ćwiczeń z naklejkami; zbiory orzeczeń
sądowych; zaproszenia; zawiadomienia [artykuły papiernicze];
wizytówki; ulotki reklamowe; maszyny biurowe; materiały drukarskie i
introligatorskie; materiały szkoleniowe i instruktażowe; artykuły biurowe;
artykuły papiernicze do pisania; etui na przybory do pisania; dzienniki
pokładowe; czyste dzienniki; czyste papierowe zeszyty; kartki do
notowania; etykiety z tworzyw sztucznych; kątowniki kreślarskie; karty
rejestracyjne; karty z nazwiskami; karty indeksowe [artykuły
papiernicze]; karty czyste; kartoteki; materiały piśmienne; linijki;
krzywiki; okładki na akta; okładki na agendy; notesy; notatniki;
organizery na biurko; pieczęcie opłatkowe; pieczątki pamiątkowe
[plomby]; pojemniki na akta; segregatory na przepisy; segregatory
ringowe; segregatory do prezentowania; segregatory; rozszywacze;
rejestry do kartotek; rejestry, księgi główne [książki]; teczki papierowe

Klasa, wykaz towarów

21: przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe; sprzęt i
artykuły do sprzątania i czyszczenia statuetki, figurki, tabliczki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
zawarte w tej klasie szczotki i artykuły szczotkarskie; szkło
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem; zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki; akwaria i wiwaria; przyrządy do
tępienia szkodników i robactwa; czerpaki do karmy dla psów; domki dla
ptaków; druciane szczotki dla koni; elektroniczne dozowniki pokarmu dla
zwierząt domowych; filtry do stosowania w kuwetach dla kotów;
grzebienie dla zwierząt; grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych;
karmniki dla ptaków w postaci pojemników; klatki dla ptaków; klatki dla
zwierząt domowych; klatki dla ptaków domowych; klatki druciane na
zwierzęta domowe; koryta; kuwety dla zwierząt domowych; łopatki do
usuwania nieczystości zwierząt domowych; sztuczne jajka podkładowe;
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szczotki do oporządzania koni; szczecina zwierzęca [szczotkarstwo];
pojemniki na żywność dla zwierząt domowych; pojemniki na ptasie
nieczystości; pojemniki na karmę dla ptaków; plastikowe pojemniki do
dozowania napojów dla zwierząt domowych; obrączki dla ptaków;
podajniki karmy dla małych zwierząt; metalowe klatki do użytku
domowego; metalowe koryta dla bydła; metalowe miski dla bydła; miski
na karmę i wodę dla zwierząt domowych; niemechaniczne poidła dla
zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i
płynów; niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt; żłoby dla
zwierząt; deski do prasowania; drewniane prawidła do butów; elektryczne
urządzenia do usuwania kłaczków; elementy napinające do odzieży;
golarki do ubrań na baterie; haczyki do zapinania guzików; kosze na
pranie; nieelektryczne przybory do pastowania butów; ramy do suszenia
odzieży z zachowaniem kształtu; rękawice do polerowania butów;
suszarki do ubrań; łyżki do butów; ściereczki ochronne do prasowania;
wycieraczki ze szczotkami [skrobaczki do oczyszczania butów];
urządzenia do rozciągania rękawiczek; suszarki na pranie; donice
ceramiczne; donice szklane; donice z tworzyw sztucznych; doniczki
okienne; dysze do węży; dysze do węży zraszających; dysze rozpylające z
tworzyw sztucznych; konewki; misy na dekoracje kwiatowe; misy na
rośliny; osłony na doniczki nie z papieru; plastikowe wieka na doniczki;
podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów]; podłużne
końcówki do spryskiwania do węży ogrodowych; wsporniki do
podtrzymywania kwiatów doniczkowych; wkłady do tac do wysiewu
nasion; wazony ze szkła; wazony; wazony na kwiaty; wazony z metali
szlachetnych; uchwyty do bukietów; terraria wewnętrzne [wiwaria];
terraria domowe [uprawa roślin]; strzykawki na wodę do opryskiwania
roślin; strzykawki do stosowania w cieplarniach; strzykawki do użytku w
ogrodzie; spryskiwacze; pojemniki na kwiaty; pojemniki do przesadzania
roślin; pojemniki na kompost do użytku domowego; artykuły do
czyszczenia zębów; balie; buteleczki do nakładania farby do włosów;
ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych;
dopasowane uchwyty na produkty do układania włosów; dozowniki do
kosmetyków; dozowniki chusteczek do twarzy; dozowniki do ręczników
papierowych; dozowniki mydła; gąbki; grzebienie; dozowniki szamponu;
dozowniki produktów do mycia ciała; nebulizatory do celów domowych;
nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu; myjki złuszczające do
skóry ciała; mydelniczki; miseczki; miednice [naczynia]; kapcie
złuszczające skórę stóp; kosmetyczki [wyposażone]; kosmetyczki na
przybory toaletowe; pędzle kosmetyczne; płatki złuszczające do stóp;
pędzle do golenia; przepychacze do toalet; pojemniki na kosmetyki;
pojemniki na mydło; nocniki; paski dla wizażystów; piankowe separatory
palców u nóg, do użytku podczas pedicure; pojemniki do
przechowywania akcesoriów do włosów do użytku w gospodarstwie
domowym; słoiki na waciki bawełniane; szablony stosowane przy
nakładaniu makijażu; puszki do pudru; rozpylacze do perfum; puderniczki
[puste]; przybory toaletowe; przyrządy do demakijażu; przyrządy do
drapania skóry głowy; umywalki [miski, nie części instalacji sanitarnych];
szklane ampułki na leki, puste; szpatułki kosmetyczne; tacki do użytku
przy polerowaniu paznokci u rąk; uchwyty do szczotek toaletowych;
szczoteczki do brwi; szczoteczki do higieny osobistej; szczoteczki do
oczyszczania skóry; szczoteczki do paznokci; szczoteczki do tuszu do
rzęs; szczotki kąpielowe; szczotki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji
skóry; szczotki złuszczające; zakraplacze bez zawartości, do celów
kosmetycznych; wieszaki na ręczniki; wiadra płócienne; wanienki dla
niemowląt; wanienki z tworzywa sztucznego dla dzieci; wanienki dla
niemowląt; przenośne wiaderka z tworzyw sztucznych do
przechowywania zabawek do kąpieli; aparatura do aromatyzowania
powietrza; kosze na śmieci; aplikatory wosku podłogowego, do montażu
na rączce mopa; bawełna do czyszczenia; deski do prania [tary];
dopasowane dozowniki papieru do wycierania, osuszania, polerowania i
czyszczenia; dozowniki do detergentów; nieelektryczne froterki do
podłogi; nieelektryczne aplikatory szamponów do dywanów; mopy;
miotły; lejki; kubły; ircha do czyszczenia; rękawice gumowe do użytku
domowego; rękawice do ścierania kurzu; rękawice do prac domowych z
tworzyw sztucznych; rękawice do polerowania; rolki do usuwania
kłaczków; pakuły czyszczące; piłeczki do suszarki obrotowe; suszarki do
bielizny; odkurzacze nieelektryczne; ściereczki do szyb; ściereczki do
szorowania; ściągaczki do oczyszczania naczyń; ściereczki do kurzu;
skóra do polerowania; skrobaczki do użytku domowego; szczotki do
butelek do karmienia; stalowa wełna do czyszczenia; szczotki do
czyszczenia części rowerowych; szczotki do czyszczenia garnków;
szczotki do czyszczenia kominków; szczotki do czyszczenia kół
samochodowych; szczotki do czyszczenia obuwia; szczotki do
czyszczenia pojemników; szczotki do czyszczenia statków; ściereczki
antystatyczne do użytku domowego; ściereczki do czyszczenia soczewek
aparatów fotograficznych; ściereczki do czyszczenia złączy
światłowodowych; ściereczki do czyszczenia, wykonane z celulozy;
szufelki do zamiatania; szmaty do podłóg; szmatki skórzane do
czyszczenia; szmatki do czyszczenia; szczotki podłączane do węży
ogrodowych; szczotki przystosowane do pobierania środków
czyszczących; szczotki do sprzątania; wiadra na kółkach; wiadra do
płukania; wata szklana inna niż do izolacji; uchwyty na gąbki; urządzenia
i aparaty nieelektryczne do polerowania, do celów domowych; zmywaki
ścierne; artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych; ceramiczne dzieła
sztuki; figurki z terakoty; ozdobne kule szklane; ozdobne modele
wykonane z porcelany; ozdobne pudełka szklane; talerze pamiątkowe;
tabliczki szklane; tabliczki porcelanowe; szyldy szklane; szyldy
porcelanowe; statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła; skarbonki,
nie z metali szlachetnych; elektryczne obrotowe szczotki do włosów;
elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych; szczotki; arkusze
szklane barwione [nie do użytku w budownictwie]; częściowo obrobione
szkło [z wyjątkiem szkła budowlanego]; kwarc topiony; porowate szkło;
płyty ze szkła, inne niż dla budownictwa; spiekane szkło z otwartymi
porami; szklane pręty; szkło bezpieczne do instalacji w pojazdach; szkło
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częściowo przetworzone; szkło emaliowane; szkło płaskie zbrojone, nie
do celów budowlanych; szkło prasowane; szkło półobrobione odporne na
wysoką temperaturę; szkło mleczne; szkło lustrzane; szkło laminowane
[inne niż używane w budownictwie]; szkło hartowane [nie do użytku w
budownictwie]; szkło odbijające ciepło [półobrobione]; szkło opalizujące;
szkło nieprzetworzone; szyby; sztabki szklane nie do celów budowlanych;
szkło świecące [nie do użytku w budownictwie]; szkło z przewodnikami
elektrycznymi; szkło wzorzyste, nie do użytku w budownictwie; szkło z
cienkimi przewodnikami elektrycznymi; szkło profilowane [półprodukt];
biodegradowalne miski; biodegradowalne miski na bazie masy
papierniczej; autoklawy nieelektryczne do użytku domowego;
aluminiowe formy do wypieków; szklanki, kieliszki, naczynia do picia i
akcesoria barowe

Klasa, wykaz towarów

29: jaja ptasie i produkty z jaj; mięso i wędliny; nabiał i substytuty
nabiału; oleje i tłuszcze; przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych); ryby, owoce morza i mięczaki;
białka jajek; białko do celów kulinarnych; jaja; substytuty jaj; żółtka
jajek; pasty mięsne (w tym pasztety, smalec); befsztyk z siekanej
wołowiny (hamburger); burgery z indyka; chorizo [kiełbasa hiszpańska];
cielęcina; drób; dziczyzna; ekstrakty drobiowe; ekstrakty mięsne; filety z
piersi kurczaka; flaki; foie gras [pasztet sztrasburski]; galaretki mięsne;
golonka; gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik]; gotowe
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik]; gotowe posiłki składające
się głównie z dziczyzny; gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek;
gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka; głęboko mrożony drób;
głęboko mrożony kurczak; kurczak; kotlety wieprzowe; konserwy
drobiowe; kiełbasy wędzone; kiełbasy; kaszanka; jagnięcina,
przetworzona; hamburgery; hot dogi w cieście kukurydzianym; indyk;
pasztety; pastrami; paczkowane mięso; niegotowane płaskie kotleciki
hamburgerowe; mus z kurczaka; mięso świeże; mięso z indyka; mięso
wędzone; mięso w puszce [konserwy]; mięso mrożone; mięso pokrojone
w plastry; mięso solone; mięso konserwowane; mięso mielone [mięso
siekane]; mięso kiełbasiane; kurczak smażony; kurczak liofilizowany;
marynowane nóżki wieprzowe; mielonki (konserwy); mięsa wędzone
świeży drób; szaszłyki; suszone mięso; suszona wołowina w paskach;
surowe kiełbasy; substytuty drobiu; steki z mięsa; salami; przetworzone
produkty mięsne; produkty z jagnięciny; produkty z indyka; podroby;
pieczony kurczak; peklowana wołowina w puszce; pieczeń wołowa;
wędliny; wątroba; wołowina w plastrach yakitori; wołowina;
wieprzowina; wełna mięsna; wieprzowina konserwowa; wieprzowina
konserwowana; szynka; szpik kostny zwierzęcy jadalny; produkty
serowarskie; biały ser; biały ser z chudego mleka [quark]; biały miękki
ser twarogowy; bita śmietana; dipy serowe; desery na bazie sztucznego
mleka; dulce de leche [mleko skondensowane]; fondue serowe; jogurt;
jogurty pitne; koktajle lodowe; koktajle mleczne; kwaśna śmietana; krem
na bazie masła; mleko skondensowane; mleko sojowe [substytut mleka];
mleko sfermentowane; mleko owcze; mleko organiczne; mleko
odtłuszczone; mleko o różnych smakach; mleko krowie; mleko kozie;
mleko; maślanka; masło ghee; masło czosnkowe; masło; margaryna;
podpuszczka; paluszki z mozzarelli; paluszki serowe; napoje z jogurtu;
napoje z produktów mlecznych; napoje na bazie mleka; napoje na bazie
jogurtu; napoje mleczne z przewagą mleka; napoje mleczne zawierające
owoce; napoje mleczne aromatyzowane; mleko zagęszczone; mleko w
proszku do celów spożywczych; mleko w proszku o różnych smakach, do
przyrządzania napojów; mleko w proszku; sery topione; serwatka; ser z
ziołami; ser śmietankowy; serek mascarpone; sery dojrzewające; ser
wędzony; ser w proszku; ser z mleka koziego; ser z przyprawami; ser
owczy; ser pleśniowy; ser twardy; ser twarogowy; ser typu twarogowego;
ser cheddar; ser francuski; cancoillotte; ser mieszany; ser miękki; ser o
niskiej zawartości tłuszczu; przetwory twarożkowe; przetworzony ser;
salceson; riażenka [prażone zsiadłe mleko] śmietanka do kawy w proszku
śmietana tłusta; zsiadłe mleko; zabielacze do napojów; tofu; tempeh;
twaróg; suszona serwatka; substytuty masła; substytuty serów; substytuty
margaryny; substytuty kwaśnej śmietany; starty ser; ekstra oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia; koncentrat masła; masła solone; masło do użytku
w gotowaniu; masło kakaowe; masło klarowane; masło kokosowe [olej
kokosowy]; olej arachidowy [do celów spożywczych]; masło z nasion;
olej chili; olej canola; olej kostny, jadalny; olej i tłuszcz kokosowy [do
celów spożywczych]; olej sezamowy; olej rzepakowy jadalny; olej
palmowy jadalny; łój spożywczy; oleje z przyprawami; oleje
uwodornione do celów spożywczych; oleje smakowe; oleje jadalne; oleje
do gotowania; wyroby z masła; tłuszcze roślinne do gotowania; tłuszcze
do gotowania; tłuszcz wołowy; smalec; tłuszcz piekarski; oleje zwierzęce
do celów spożywczych; oliwa z oliwek; batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren; batony spożywcze na bazie orzechów; bulion (;
preparaty do produkcji -); bulion w postaci granulek; bulion wołowy;
bulion z cielęciny; buliony; caponata [duszone warzywa]; błyskawiczne
zupy miso; chipsy bananowe; chipsy sojowe; chipsy warzywne; chipsy z
juki; chipsy ziemniaczane; chipsy ziemniaczane w formie paluszków;
chowder (zupa rybna); gotowe dania warzywne; gotowe dania składające
się głównie z mięsa; gotowe dania składające się głównie z kotletów
rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden); galaretki rybne;
falafel; frytki ziemniaczane; ekstrakty o smaku pieczeni wołowej;
ekstrakty do zup; dipy na bazie produktów mlecznych; desery owocowe;
dipy; desery wykonane z produktów mlecznych; danie gotowe, składające
się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae];
danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko
smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi];
danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko
smażone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych
ostrych papryczek [dak-galbi]; danie gotowe, w skład którego wchodzi
przede wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang]; danie gotowe, w
skład którego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu [doenjangjjigae]; danie gotowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim
fermentowane warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae]; klopsiki

2017-10-11, 12:17

UPRP Register Plus

9 z 18

http://regservtd.uprp.pl/register/application?number=Z.462977

drobiowe; kimchi z pokrojonej w kostkę rzodkwi [kkakdugi]; kiełbaski
wegetariańskie; kiełbaski w cieście; kiełbaski rybne; gulasze; mieszanki
do zup; kurczak teriyaki; krążki z cebuli; krokiety z kurczaka; krewetki w
cieście kokosowym; kostki bulionowe; knedle ziemniaczane; koncentraty
rosołowe; koncentraty zup; konserwowa wieprzowina z fasolą; posiłki
chłodzone przygotowane z ryb; płatki ziemniaczane; placki smażone;
pasty do zup; pasta z cukinii; parzona zupa z jajek; orzechy z
przyprawami; owoce w polewie cukrowej na patyku; orzechy laskowe,
przetworzone; orzechy prażone; omlety; oliwki nadziewane; nadziewane
skórki z ziemniaków; oliwki nadziewane czerwoną papryką; rosół na
bazie kości wołowych [seolleongtang]; rosół [zupa]; purée ziemniaczane;
przygotowane ślimaki; przetwory do zup jarzynowych; przekąski na bazie
ziemniaków; potrawy mięsne gotowane; posiłki gotowane składające się
głównie z ryb; wstępnie ugotowana zupa miso; wstępnie ugotowana zupa;
white pudding [rodzaj kaszanki bez krwi]; warzywa w słoikach; soja
[przetworzona]; skwarki; sałatki na bazie ziemniaków; sałatki gotowe;
sałatki podawane na przystawkę; sałatki z roślin strączkowych; ryba z
frytkami żywność chłodzona składająca się głównie z ryb; zupy w
puszkach; zupy błyskawiczne; zupy; zapakowane zestawy obiadowe
składające się głównie z owoców morza; zapakowane zestawy obiadowe
składające się głównie z dziczyzny; zagęszczone sosy pomidorowe;
wywar z kurczaka; wywar rybny; wywar z warzyw; wywar, bulion;
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne; aloes spożywczy;
bakłażany przetworzone; batony na bazie orzechów i nasion; cebula
konserwowana; chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek; czipsy o
niskiej zawartości tłuszczu; galaretka z korzenia dziwidła; riviera
[konnyaku]; fermentowane kiełki bambusa, ugotowane i konserwowane
w soli [menma]; fasola; ekstrakty z warzyw do konsumpcji; ekstrakty
warzywne do gotowania [soki]; ekstrakty warzywne do gotowania;
ekstrakty alg do celów spożywczych; ekstrakty z pomidorów; czosnek (;
konserwowy -); kapusta kwaszona; kandyzowane przekąski owocowe;
jadalne suszone kwiaty; jadalne nasiona słonecznika; jadalne kwiaty,
przetworzone; grzyby konserwowane; grzyby gotowe do spożycia;
groszek konserwowy; groszek, przetworzony; gotowane owoce; gotowane
ziemniaki; gotowe produkty z warzyw; kłącza przetworzone; lecytyna do
celów kulinarnych; listownica (wodorost morski) [przetworzony];
mandarynki [konserwowe]; marynowana ostra papryka; marchewki;
krokiety; korniszony; konserwy, marynaty; kokos przetworzony;
konserwowane papryczki chilli; nasiona przetworzone; nasiona jadalne;
mrożone owoce; mrożone pędy bambusa; miąższ owoców; mrożona
kapusta pekińska; migdały mielone; mieszanki warzywne; mielone
orzechy; mieszanki owoców i orzechów; mieszanki owoców suszonych;
owoce aromatyzowane; owoce glazurowane; orzechy łuskane; ostre
zielone papryczki, przetworzone; orzechy ziemne konserwowe; orzechy
ziemne przetworzone; oliwki [przetworzone]; oliwki konserwowane;
oliwki, gotowane; piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie
musztardowym]; pasztet warzywny; pasta z owoców; pasta arachidowa;
pasta czosnkowa; pasta z anchois; pasta z karczochów; owoce
marynowane; owoce konserwowane w słoikach; owoce konserwowane w
plasterkach, w słoikach; owoce konserwowane w alkoholu; płatki z kiwi;
płatki z brzoskwini; płatki kokosowe; płatki jabłkowe; produkty z
suszonych owoców; pomidory, przetworzone; pokrojone warzywa;
pomarańcze, przetworzone; pomidory konserwowane; pikle; pigwy,
przetworzone; przetworzone morele; przetworzone kiełki fasoli;
przetworzone jabłka; przetworzone cebule; przetworzone buraki;
przetworzone brzoskwinie; przetworzona spirulina; przetworzona trawa
cytrynowa; przetworzone awokado; przeciery warzywne; przeciery
owocowe; proszki warzywne; proszki owocowe; przekąski na bazie
owoców; przekąski na bazie suszonych owoców; przetwory owocowe
[dżemy] śliwki suszone śliwki konserwowe; smażone plantany; skórki
owocowe [suszone purée owocowe]; skórki owocowe; rodzynki; rośliny
strączkowe przetworzone; przyprawione wodorosty jadalne [jaban-gim];
przetworzone słodkie ziemniaki; przetworzone szalotki [wykorzystywane
jako warzywo, a nie jako przyprawa]; przetworzone purée z oliwek;
przetworzone owoce liczi; suszone mango; suszone jadalne wodorosty;
suszone jadalne algi; suszone grzyby jadalne; suszona soja; suszona
papaja; suszona żurawina; suszone daktyle; suszona galaretka agarowa w
kawałkach [kanten]; substytuty mięsa na bazie warzyw; soki roślinne do
gotowania; soki owocowe do gotowania; sok pomidorowy do gotowania;
soczewica suszona; soja konserwowa do użytku spożywczego; soczewica
konserwowana; soja, przetworzona; warzywa przetworzone; warzywa
mrożone; warzywa marynowane; warzywa grillowane; warzywa
gotowane; uprzednio pokrojone warzywa do sałatek; truskawki
konserwowane; suszone wodorosty spożywcze [hoshi-wakame];
ziemniaki, przetworzone; ziemniaki, konserwowane; zielony
rozpołowiony groszek; zapiekanka z bakłażanów; wiórki kokosowe;
wiśnie koktajlowe; warzywa suszone; czereśnie, przetworzone; galaretki
owocowe; dyniowate [rośliny, konserwowane]; groch dzielony; groch
łuskany; groch żółty dzielony; konserwowane warzywa; odsmażana
fasola; nerki zwierząt [podroby mięsne]; nasiona słonecznika
przetworzone; marynowana rzodkiewka; owoce przetworzone; owoce w
plasterkach, konserwowe; pokrojone owoce; pokrojone sałatki warzywne;
pasty rybne i z owoców morza; ciasto z krabem; dorady [czerwone
lucjany, nieżywe]; filety rybne; gładzica, nieżywa; homary, nieżywe; ikra
rybia przetworzona; kawior; nieżywe mięczaki; langusty; kraby
[nieżywe]; krewetki [nieżywe]; krab; konserwowane produkty rybne w
słoikach; konserwowe owoce morza; konserwy rybne; przeciery rybne;
potrawy rybne; ośmiornice [nieżywe]; paluszki rybne; pasta z ikry kraba;
pasta rybna; pasta z owoców morza ślimaki; ryby solone; ryby suszone;
ryby wędzone; ryby przetworzone; ryby prażmowate, nieżywe; ryby
mrożone; ryby marynowane; ryby konserwowane żółwie o miękkich
skorupach [nieżywe]żywność przygotowywana z ryb; węgorze, nieżywe;
steki z ryb; solone i fermentowane owoce morza [jeotgal]
Klasa, wykaz towarów

30: cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele; kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów; lód, lody
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spożywcze, mrożone jogurty i sorbety; sól, przyprawy i dodatki smakowe;
wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery; ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże;
syropy i melasa; słodkie polewy i nadzienia; artykuły spożywcze ze
słodzika do słodzenia deserów; cukier; brązowy cukier; cukier biały;
słodziki naturalne; propolis; produkty spożywcze z cukru do słodzenia
deserów; produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów;
preparaty z glukozy do celów spożywczych; produkty spożywcze
wytwarzane ze słodzików do przyrządzania deserów; polisacharydy do
użytku jako żywność do spożycia przez ludzi; naturalny miód dojrzały;
miód; fruktoza do celów spożywczych; substytuty cukru; substytuty
miodu; surowe plastry miodu; słodziki naturalne w postaci granulowanej;
słodziki naturalne w postaci koncentratów owocowych; ananasy w
cieście; bagietki z nadzieniem; banany w cieście; batony gotowe do
spożycia na bazie czekolady; bułeczki gotowane na parze nadziewane
mięsem mielonym (niku-manjuh); bułeczki z dżemem fasolowym; bułki
nadziewane; calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga]; cheeseburgery;
chimichanga [rodzaj burrito]; chipsy [produkty zbożowe]; chipsy
kukurydziane; chipsy taco; chipsy tortilla; chińskie pierożki gotowane na
parze (shumai); chrupki kukurydziane; dziczyzna w cieście; drób w
cieście; dania na bazie ryżu; czipsy wonton; czipsy na bazie zbóż; ciasto
na bazie jaj; ciastka z prosa; ciasto kruche z szynką; ciasteczka cebulowe;
ciasteczka ryżowe; ciastka owsiane; ciastka ryżowe [senbei]; chrupki
zbożowe; chrupki ryżowe; chrupki kukurydziane o smaku sera; chrupki
serowe [przekąski]; chrupki z pełnego ziarna pszenicy; kanapki; hot dogi
(gotowe); jiaozi (pierogi nadziewane); hamburgery w bułkach;
hamburgery gotowane i w bułkach; gotowe produkty spożywcze w
postaci sosów; gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z
dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw; gotowe potrawy zawierające
[głównie] ryż; gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron; gotowe
potrawy na bazie makaronu; gotowe potrawy na bazie ryżu; gotowe pizze;
gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane
przez wyciskanie; gotowe posiłki w formie pizzy; gotowe dania z ryżu;
gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej; gorąca
kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach; gimbap [koreańskie danie z
ryżu]; enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą
papryką); fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub
kukurydzianej tortilli); kukurydza palona; krokiety po chińsku; krakersy
ryżowe; krakersy z preparatów zbożowych; koreczki, kanapeczki;
krakersy krewetkowe; krakersy nadziewane serem; krakersy o smaku
mięsnym; kandyzowany popcorn; kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk];
kleiste ucierane ciasto ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi];
klejące się ciasteczka ryżowe (; chapsalttock); kanapki zawierające
kurczaka; kanapki z rybą; kanapki z mięsem; kanapki zawierające
mieloną wołowinę; kanapki zawierające sałatę; pizza; pierożki ryżowe
przybrane dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro); pierożki ravioli; paszteciki
z wieprzowiny; paszteciki z kiełbaskami; opiekane ziarna kukurydzy;
owoce pod kruszonką; naleśniki [cienkie]; naleśniki; nachos; naleśnik z
zieloną cebulą [pajeon]; miękkie precle; mięso w cieście [gotowe]; mięso
z warzywami w cieście [pot pie]; mięso zapiekane w cieście; lasagne;
makaron z serem; makarony zawierające nadzienia; przekąski sezamowe;
precelki; przekąski na bazie ryżu; przekąski na bazie tortilli; przekąski na
bazie zbóż; przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej; potrawy z
makaronu; popcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami;
popcorn smakowy; placki; placki z fasoli mung [bindaetteok]; pizze
[gotowe]; pizze konserwowane; pizze mrożone; pizze schłodzone; ryżowe
pierożki; risotto; ryba w cieście; ryż smażony po chińsku; ryż z
warzywami i wołowiną [bibimbap]; ravioli [gotowe]; przekąski z
kukurydzy; przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego;
przekąski z kukurydzy w formie kół; przekąski zbożowe o smaku sera;
przetworzona kukurydza do prażenia; przekąski wykonane z mąki
ryżowej; przekąski wykonane z pszenicy; przekąski wykonane z mąki
sojowej; przekąski wykonane z mąki zbożowej; przekąski wykonane ze
skrobi zbożowej; przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów;
przekąski wytwarzane z muesli; przekąski wykonane z mąki
kukurydzianej świeże placki [ciasta] świeża pizza; tosty francuskie; sushi;
surowe pizze; spody do pizzy; spaghetti w sosie pomidorowym w puszce;
sajgonki; zawijana kanapka typu wrap; zapiekanki w cieście z dziczyzny i
drobiu; warzywa w cieście; wafle ryżowe; aromaty kawowe; azjatycka
herbata morelowa [maesilcha]; biała herbata; cykoria [substytut kawy];
czekolada; czekoladki; czekoladowa kawa; ekstrakty czekoladowe;
ekstrakty z kawy; herbata lipowa; herbata imbirowa; herbata do
zaparzania; herbata czarna; herbata bezteinowa; herbata; gorąca
czekolada; espresso; esencje herbaciane; herbata zielona; herbata z żeńszenia [insamcha]; herbata z żeń-szenia; herbata z rozmarynu; herbata z
kwiatu lipy; herbata z liści jęczmienia; herbata szałwiowa; herbata w
torebkach; herbata w torebkach (nielecznicza); herbata z białego lotosu
(baengnyeoncha); herbata z czerwonego żeń-szenia; herbata z
eleuterokoku [; ogapicha]; herbata rooibos; herbata rozpuszczalna;
herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych]; herbata sypka (;
nielecznicza -); herbata mrożona; herbata o smaku pomarańczowym [inna
niż do celów leczniczych]; herbata o smaku jabłka [inna niż do celów
leczniczych]; herbata oolong; kawa w postaci całych ziaren; kawa w
formie parzonej; kawa słodowa; kawa rozpuszczalna; kawa nienaturalna;
kawa niepalona; kawa mielona; kawa; kakao; herbaty owocowe; napoje
kakaowe z mlekiem; napary ziołowe; mrożona kawa; mieszanki herbat;
mieszanki kakaowe; mieszanki kawowe; mielone ziarna kawy;
kombucha; koncentraty kawy; kwiaty i liście jako substytuty herbaty;
preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady]; preparaty do
sporządzania napojów [na bazie herbaty]; preparaty do sporządzania
napojów [na bazie kakao]; preparaty do sporządzania napojów [na bazie
kawy]; preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku
bananowym; preparaty do sporządzania napojów o smaku czekoladowym;
palone ziarna kawy; napoje kawowe z mlekiem; napoje na bazie
czekolady, z mlekiem; napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami
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smakowymi; napoje na bazie kakao; napoje na bazie kawy; napoje na
bazie kawy zawierające lody (affogato) yerba mate; torebki z kawą;
substytuty herbaty; preparaty na bazie kakao; preparaty roślinne
zastępujące kawę; budynie deserowe w proszku; ciasta lodowe;
błyskawiczne mieszanki do lodów; desery lodowe; kostki lodu; lizaki
lodowe; lody; lody bez mleka; lody mleczne; lody mleczne [lody]; lód;
mieszanki na sorbety [lody]; mieszanki do lodów; mieszanki do
lukrowania; mieszanki do oranżady w proszku; mieszanki do
przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych; mieszanki do
przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych; mieszanki do
przyrządzania produktów lodowych; lody owocowe; lody o smaku
czekoladowym; lody owocowe w postaci batonów; lody spożywcze;
wyroby lodowe; tort lodowy; sorbety [lody wodne]; napoje mrożone na
bazie kakao; napoje mrożone na bazie kawy; napoje mrożone na bazie
czekolady; mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody; mrożone
mleczne wyroby cukiernicze

Klasa, wykaz towarów

31: karmy i pasze dla zwierząt; płody rolne i z akwakultury, produkty
ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt żywe zwierzęta, organizmy do
hodowli; aktywne drożdże suszone dla zwierząt; artykuły jadalne do żucia
dla psów,; artykuły jadalne do żucia dla zwierząt; artykuły spożywcze dla
cieląt; artykuły spożywcze dla kurczaków; artykuły spożywcze dla owiec;
artykuły spożywcze dla szczeniąt; artykuły spożywcze dla zwierząt
gospodarskich; artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych; artykuły
spożywcze dla zwierząt morskich; artykuły spożywcze dla świń; artykuły
spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin; artykuły spożywcze
dla zwierząt na bazie mleka; karma dla drobiu; jadalne smakołyki dla
zwierząt; herbatniki owsiane do spożycia przez zwierzęta; ekstrakty z
drożdży do spożycia przez zwierzęta; ekstrakty słodowe do spożycia
przez zwierzęta; ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta; ciastka dla
zwierząt; mączka dla zwierząt; lizawka (sól do lizania dla zwierząt); kości
dla psów; karma dla dzikiego ptactwa; karma dla ryb; nasiona roślin
strączkowych [karma dla zwierząt]; nasiona dla ptaków; mleko w proszku
dla kociąt; mleko w proszku dla szczeniąt; mleko sztuczne przystosowane
do użytku jako karma dla cieląt; mleko do stosowania jako karma dla
zwierząt; mieszanki ziaren roślin dzikich; mieszanki paszowe dla
zwierząt; mielone produkty spożywcze dla zwierząt; pokarm dla kotów na
bazie ryb lub składający się z ryb; pasze zwierzęce zawierające siano;
pasze zbożowe dla zwierząt; ości mątwy; odpady z gorzelni [pasza dla
zwierząt]; otręby [pokarm dla zwierząt]; słód dla zwierząt; słoma; siano;
przynęty dla wędkarstwa [żywe lub naturalne]; preparaty na pokarm dla
pszczół; pokarm dla zwierząt domowych żwirek dla drobiu żywność dla
ryb akwariowych żywność na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt
środki odżywcze [karma] dla ryb; wysłodziny; grzyby; rośliny;
kukurydza; grzybnie do celów rolniczych; produkty leśne nie ujęte w
innych klasach; produkty ogrodnicze nie ujęte w innych klasach;
produkty rolne (nieprzetworzone); produkty rolnicze nie ujęte w innych
klasach; zarodniki do celów rolniczych świeża bylica pospolita (yakssuk)
jako żywe kwiaty świeży owoc derenia (; sansuyu) jako żywa roślina;
grzybnia do celów rolniczych; grzyby świeże; kłącza; nieprzetworzone
grzyby; trufle świeże; zarodniki i grzybnie [do celów rolniczych]; drzewa
i produkty leśne; kwiaty; nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin
świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła; zioła, suszone, do ozdabiania;
rośliny świeże

Klasa, wykaz towarów

32: napoje bezalkoholowe; piwo i produkty piwowarskie; preparaty do
produkcji napojów; aromatyzowane napoje gazowane; soki; wody; bazy
do koktajli bez alkoholu; bezalkoholowe napoje słodowe; bezalkoholowy
poncz ryżowy [sikhye]; cydr bezalkoholowy; mrożone napoje gazowane;
napoje półmrożone; napoje serwatkowe; poncz bezalkoholowy;
niegazowane napoje bezalkoholowe; napoje izotoniczne; napoje dla
sportowców; napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe; sorbety
w postaci napojów; tonik zawierający chininę; wina bezalkoholowe;
woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje]; brzeczka piwna;
czarne piwo [piwo ze słodu palonego]; brzeczka słodowa; drinki na bazie
piwa; imitacja piwa; mineralizowane piwa; napoje na bazie piwa; piwa o
małej zawartości alkoholu; piwo; porter [rodzaj mocnego, ciemnego
piwa]; shandy [napój składający się z piwa i lemoniady]; stout [rodzaj
mocnego, ciemnego piwa]; wino jęczmienne [piwo]; chmiel (; wyciąg z -)
do wytwarzania piwa; ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów;
ekstrakty z moszczu niesfermentowanego; esencje do produkcji napojów;
lemoniady (; syropy do -); moszcz konserwowany, niesfermentowany;
orszada; proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody
kokosowej; proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie
owoców; syrop słodowy do napojów; zagęszczony pomarańczowy sok
owocowy; wyciągi do sporządzania napojów; syropy do wyrobu
napojów; syropy do napojów; syrop z soku z limonki; syropy do
produkcji napojów aromatyzowanych owocami; syropy do sporządzania
napojów na bazie serwatki; syropy do sporządzania smakowych wód
mineralnych; syropy do napojów bezalkoholowych

Klasa, wykaz towarów

35: analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej; pomoc w
prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą; usługi reklamowe, marketingowe i
promocyjne; usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów; badania rynkowe; agencje informacji handlowej;
aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w
komputerowej bazie danych; analiza informacji w zakresie działalności
gospodarczej; analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością
gospodarczą; analiza zarządzania w biznesie; analizy funkcjonowania
firm; analizy gospodarcze; analizy kosztów i korzyści; badania
biznesowe; pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy
biznesowej; pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie
działalności gospodarczej; ocena możliwości w zakresie działalności
gospodarczej; ekonomiczne prognozy; dostarczanie informacji
handlowych świadczenie usług w zakresie katalogów informacji
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handlowych online; sporządzanie raportów handlowych; statystyczne
badania rynkowe; udostępnianie analiz sprzedaży; sporządzanie ankiet
biznesowych; rozpowszechnianie informacji handlowych;
rozpowszechnianie informacji biznesowych; raporty i badania rynkowe;
prognozy i analizy ekonomiczne; porównywanie rozwiązań w
działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności
gospodarczej); usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w
zakresie wyboru nabywanych towarów; usługi informacyjne dotyczące
przedsiębiorstw; usługi informacyjne dotyczące działalności
gospodarczej; usługi informacji handlowej w zakresie wina; usług
outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej; udzielanie informacji
dotyczących sprzedaży handlowej; udostępnianie katalogów [spisów]
informacji handlowych online w; Internecie; udostępnianie katalogów
informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej; udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z
działalnością gospodarczą; udostępnianie skomputeryzowanych
informacji związanych z dokumentacją gospodarczą; udostępnianie
informacji biznesowych dla przedsiębiorstw; udostępnianie informacji
biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych; udostępnianie
informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie
oprogramowania; udostępnianie informacji na temat działalności
gospodarczej; udostępnianie informacji z zakresu działalności
gospodarczej, również za pośrednictwem; Internetu, sieci kablowych lub
innych form przekazu danych; wyceny handlowe; wyceny dotyczące
spraw handlowych; usługi w zakresie oceny kosztów; usługi w zakresie
statystycznych informacji biznesowych; usługi w zakresie informacji
handlowej; usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych
poprzez dostęp do komputerowych baz danych; usługi w zakresie analizy
cen; usługi przeglądu prasy; usługi informacyjne i doradcze dotyczące
taryf; doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej;
usługi biurowe; wynajem maszyn biurowych; administracja biznesowa w
zakresie transportu i dostaw; administracyjne zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi; administrowanie dotyczące marketingu;
administrowanie sprawami przedsiębiorstwa; administrowanie w zakresie
oceny przedsiębiorstw; doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie
działalności marketingowej; doradztwo handlowe w zarządzaniu
działalnością gospodarczą; doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące
rekrutacji personelu; planowanie strategiczne dla działalności
gospodarczej; planowanie dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz
dla przedsiębiorstw; organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych; negocjowanie transakcji handlowych w zakresie
działalności artystycznej; obsługa administracyjna firm na zlecenie;
nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą; konsultacje
dotyczące optymalizacji wyszukiwarek; monitorowanie poziomu
sprzedaży dla osób trzecich; nabywanie przedsiębiorstw; doradztwo w
zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk; doradztwo w
zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków;
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i
biznesowych; pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm
handlowych i przemysłowych; pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu;
pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych; pomoc w
zarządzaniu korporacyjnym; pomoc w zarządzaniu; pomoc przy
prowadzeniu franszyz; planowanie sukcesji w firmach świadczenie usług
badań rynkowych; usługi administrowania lotniskami; sporządzanie
raportów ekonomicznych; rozwój systemów zarządzania szpitalami;
skomputeryzowane zarządzanie biurem; prowadzenie rejestrów firm;
prowadzenie rejestrów firm [dla osób trzecich]; prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa; usługi w zakresie sprawozdań rynkowych; usługi w
zakresie fuzji przedsiębiorstw; usługi w zakresie czynności biurowych;
usługi przedstawicielstw handlowych; usługi pośrednictwa w handlu;
usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej; usługi izby
handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw; usługi menedżerskie dla
sportowców; usługi biur biznesowych; zarządzanie mieszkaniami;
zarządzanie liniami lotniczymi; zarządzanie hotelami; zarządzanie
działalnością handlową; zarządzanie działalnością gospodarczą; usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw; usługi w zakresie strategii
biznesowych; zarządzanie szpitalami; zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy;
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich; zarządzanie
na rzecz zawodowych sportowców; doradztwo, konsultacje i pomoc w
zakresie reklamy, marketingu i promocji; dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych; organizowanie targów i
wystaw; udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i
mediów; usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i
promocyjnych; usługi public relations; usługi w zakresie wystaw i
prezentacji produktów; agencje reklamowe; aktualizowanie informacji
reklamowych w komputerowej bazie danych; gromadzenie informacji
związanych z reklamą; kompilacja reklam; kampanie marketingowe;
informacja marketingowa; marketing imprez i wydarzeń; marketing
finansowy; pośrednictwo w zakresie reklamy; planowanie strategii
marketingowych; pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu
franczyzowego; organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich; ogłoszenia drobne;
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych; opracowywanie i
wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych; marketing
telefoniczny; marketing towarów i usług na rzecz innych; promocja
sprzedaży; projektowanie ulotek reklamowych; produkcja reklam
telewizyjnych i radiowych; produkcja reklam kinowych; produkcja
reklam radiowych; produkcja nagrań wideo do celów reklamowych;
produkcja filmów reklamowych; produkcja materiałów reklamowych;
przygotowywanie reklam; przygotowywanie planów marketingowych;
przygotowywanie i rozmieszczanie reklam; promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych;
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promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich;
promowanie towarów i usług osób trzecich; promowanie [reklama]
działalności gospodarczej; promowanie działalności gospodarczej;
promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio
online za pośrednictwem strony internetowej; reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej; reklama w prasie popularnej i profesjonalnej;
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności;
Internetu; reklama w czasopismach; reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach; reklama i marketing; reklama biznesowych stron
internetowych; umieszczanie reklam; usługi agencji marketingowych;
testowanie marki; telemarketing; tworzenie tekstów reklamowych;
reklamy telewizyjne; reklamy radiowe i telewizyjne; reklama związana z
transportem i dostawą; reklamowanie usług innych dostawców,
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych
dostawców; reklamy online; usługi reklamowe dla architektów; usługi
reklamowe dla branży literackiej; usługi promocyjne dotyczące gry w
baseball; usługi merchandisingu; usługi modelek i modeli do celów
reklamowych lub promocji sprzedaży; usługi marketingowe; usługi
agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu; usługi agencji
modelek i modeli; usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej
online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a
właścicielami stron internetowych; usługi informacyjne dotyczące
reklamy; usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej; usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji
towarów; usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich
dotyczących akcji i innych papierów wartościowych; usługi reklamowe w
zakresie promocji napojów; usługi reklamowe na rzecz innych; usługi
reklamowe i promocyjne; usługi reklamowe dotyczące baz danych; usługi
reklamowe dotyczące gazet; usługi reklamowe dotyczące hoteli; usługi
reklamowe dotyczące inwestycji finansowych; usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości; usługi w zakresie reklamy cyfrowej; usługi w
zakresie promocji; usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych; usługi reklamy graficznej; usługi reklamy prasowej; usługi
w zakresie marketingu baz danych; usługi reklamowe w zakresie
zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia
zakupów w lokalnych sklepach; usługi reklamowe za pośrednictwem;
Internetu; usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych; usługi
reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych;
wydawanie ulotek reklamowych; wynajmowanie wszelkich materiałów
promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych; wypożyczanie
stoisk handlowych; zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości
sportowych; usługi w zakresie strategii rozwoju marki; usługi w zakresie
tożsamości korporacyjnej; usługi w zakresie tworzenia marki
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40: drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów; powielanie nagrań audio i
video; produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie
wykonanych elementów; przetwarzanie żywności i napojów; ubój;
uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody; wytwarzanie energii;
cyfrowe odnawianie fotografii; cyfrowe polepszanie zdjęć; druk sitowy;
druk wywabowy; drukowanie; drukowanie cyfrowe; drukowanie książek;
drukowanie fotografii z nośników cyfrowych; drukowanie filmu
kinematograficznego; drukowanie litograficzne; drukowanie obrazów na
przedmiotach; drukowanie offsetowe; drukowanie reklam; drukowanie
szablonów; drukowanie wzorów dla osób trzecich; drukowanie wzorów
na dywanach; obróbka fotograficzna; obróbka filmów i obróbka
fotograficzna; nadruk wzorów na tkaninach; kopiowanie zdjęć;
introligatorstwo; fotograwiura; drukowanie znaczków; drukowanie zdjęć;
rotograwiura; retusz fotograficzny; reprodukcja fotografii; powiększanie
zdjęć; obróbka fotograficzna [wywoływanie zdjęć]; utrwalanie i
konserwacja fotografii; usługi w zakresie fotokompozycji; usługi
składania druku; usługi druku na tkaninach; tłoczenie wzorców płyt
kompaktowych; wywoływanie i obróbka filmów; wywoływanie
fotograficzne; wypożyczanie pras typograficznych; wynajem drukarek
3D; wykonywanie światłokopii [planów]; wynajem maszyn i urządzeń do
wykańczania zdjęć; wynajem maszyn i urządzeń do wywoływania
filmów; wynajem maszyn i urządzeń drukarskich; wynajem
powiększalników fotograficznych; obróbka tekstyliów, skóry i futer;
recykling i uzdatnianie odpadów; antykorozyjna obróbka części
metalowych; apreturowanie papieru; barwienie; barwienie soczewek;
barwienie szkieł kontaktowych; blacharstwo; chromowanie; cięcie
diamentów; cięcie metalu; cięcie stali; cięcie kamieni szlachetnych;
cieplna obróbka metali; cięcie szkła okiennego; konserwowanie drewna;
konserwacja kriogeniczna; heblowanie drewna; heblowanie [tartak];
hartowanie metali; grawerowanie; frezowanie; galwanizacja; fazowanie
szkła; emaliowanie metali; emaliowanie; dmuchanie szkła; cynowanie;
cynkowanie; dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów;
młynarstwo; łączenie elementów przy użyciu technik spawania
ultradźwiękami; mieszanie ropy naftowej i olejów syntetycznych;
miedziowanie; metalizacja; lutowanie; laminowanie płyt; laminowanie;
konwersja paliw jądrowych; kotlarstwo [wyroby z miedzi]; kowalstwo;
obróbka cieplna powierzchni metali; obróbka chemiczna rur kotłowych;
obróbka chemiczna kotłów; niszczenie materiałów tajnych; niszczenie
dokumentów; niklowanie; nakładanie powłok wykorzystując techniki
fizycznego osadzania z fazy gazowej; nakładanie materiałów
wykańczających na arkusze i zwoje ze stali nierdzewnej; nakładanie
cienkich powłok foliowych na elementy optyczne; nakładanie ochronnych
powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia; nakładanie powłok
odpornych na zużycie na elementy techniczne; nakładanie powłok
odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne; nakładanie powłok
odpornych na zużycie przy wykorzystaniu procesów elektrolitycznych;
obróbka metalu [kucie]; obróbka metali; obróbka i przetwarzanie papieru;
obróbka gazu ziemnego; obróbka elektrochemiczna; obróbka cieplna rud;
obróbka drewna; obróbka strumieniowo-cierna; obróbka surowych olejów
mineralnych; obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych;
obróbka skażonej gleby; obróbka przemysłowa ścieków; obróbka ołowiu;
obróbka polimerów syntetycznych w celu zabezpieczenia przed
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infekcjami bakteriologicznymi; obróbka niebezpiecznych substancji;
obróbka niebezpiecznych gazów; obróbka niebezpiecznych płynów;
odsalanie; odlewanie metali; odkażanie ziemi; oczyszczanie płynów
chłodniczych; oczyszczanie rozpuszczalników; oczyszczanie gazów;
obróbka wełny; obróbka wykańczająca powtórna włókien szklanych;
obróbka tkanin w celu nadania im właściwości antyelektrostatycznych;
politurowanie; polimeryzacja; polerowanie szkła; polerowanie metali;
pokrywanie kadmem; pneumatyczne ścieranie powierzchni; pokrywanie
ceramiki glazurą; platerowanie; piaskowanie; piłowanie [tartak];
piłowanie drewna; ogniouodparnianie konstrukcji; przetwarzanie gumy;
przetwarzanie kory drzew; przetwarzanie materiałów paliwowych;
przetwarzanie olejów smarowych; przetwarzanie rattanu; przetwarzanie
chemikaliów; pozłacanie; powlekanie ogniowe; powlekanie proszkowe;
powlekanie galwaniczne; ścieranie; rymarstwo; rafinacja paliw; rafinacja;
przetwarzanie węgla; przetwarzanie węglowodorów śrutowanie; tłoczenie
metali; tłoczenie metalu; trawienie szkła; tworzenie kiszonki; tłoczenie
[prasowanie]; trawienie; trasowanie laserem; tartaki, heblowanie [tartak];
szlifowanie soczewek; szlifowanie; usługi malowania szkła; usługi
malowania aerografem; usługi galwanizacyjne; usługi anodyzowania;
wulkanizacja [nie naprawa]; wiercenie w metalach; usługi wyżarzania;
usługi tartaków; usługi produkcji gazu; usuwanie powłok z mebli;
usuwanie warstw nawierzchniowych; usługi polerowania; wykuwanie ze
srebra; wykańczanie metali; wybielanie papieru; wycinanie szablonów;
wulkanizacja [obróbka materiałów]; wygładzanie powierzchni szkła;
złocenie; zamrażanie; złomowanie pojazdów; zabiegi na zbutwiałe
drewno; zabiegi hamujące wzrost pleśni; zabezpieczanie materiałów
przed molami; zabezpieczanie przed pleśnią; zabezpieczanie przed
płomieniami; wytłaczanie tworzyw sztucznych; konserwowanie napojów
i żywności; mrożenie żywności; przetwarzanie mleka; przetwórstwo ryb;
rozdrabnianie żywności; wytłaczanie owoców; wynajem maszyn i
urządzeń do przetwarzania żywności; dorabianie kluczy; drukowanie, na
zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach
promocyjnych i reklamowych; formowanie implantów do ciała ludzkiego;
formowanie modeli implantów do ciała ludzkiego; formowanie betonu;
formowanie tekstyliów; oprawianie obrazów; łączenie elementów za
pomocą klejów; obrębianie tkanin; przeróbki odzieży; stolarstwo
[produkcja na zamówienie]; usługi powielania 3D; usługi mieszania farb;
usługi grawerowania pieczęci; rzeźnie koszerne; skórnictwo; ubój drobiu;
ubój zwierząt gospodarskich; usługi uboju rytualnego halal [dhabihah];
demineralizowanie wody; dezodoryzacja powietrza; obróbka ścieków;
oczyszczanie powietrza; oczyszczanie wody; oczyszczanie ścieków
przemysłowych; odsalanie wody; regeneracja powietrza; regeneracja
wody; uzdatnianie powietrza; wypożyczanie urządzeń grzewczych;
wypożyczanie filtrów do wody; wynajem elektrycznych wentylatorów
chłodzących; wynajem instalacji grzewczych; wynajem sprzętu do
uzdatniania wody; produkcja energii hydroelektrycznej; produkcja energii
przez elektrownie; produkcja energii przez elektrownie jądrowe; usługi
doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej; wynajem
baterii; wypożyczanie kotłów; wynajem sprzętu do wytwarzania energii
elektrycznej; wytwarzanie elektryczności; wytwarzanie elektryczności z
energii słonecznej; wytwarzanie energii elektrycznej

Klasa, wykaz towarów

41: edukacja, rozrywka i sport; tłumaczenia; usługi wydawnicze i
reporterskie; nauczanie i szkolenia; organizowanie konferencji, wystaw i
konkursów; produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne;
sport i fitness; usługi biblioteczne; biura rezerwacji biletów
koncertowych; centra rozrywki; degustacje win [usługi rozrywkowe];
didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne; doradztwo w zakresie
planowania imprez specjalnych; doradztwo w zakresie planowania
przyjęć; dostarczanie informacji dotyczących książek; dostarczanie
rozrywki w postaci nagranej muzyki; dystrybucja filmów; dziecińce
zwierzęce; elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie
informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie
tekstów, informacji audio i/lub wideo; fankluby; fotoreportaże;
goszczenie lig fantasy sports; imprezy kulturalne; imprezy taneczne;
obsługa salonów gier [sale]; obsługa ogrodów botanicznych; obsługa
ogrodów zoologicznych; obsługa kompleksów ze zjeżdżalniami
wodnymi; obozy letnie [rozrywka i edukacja]; nauczanie indywidualne;
malowanie portretów; kina; komponowanie muzyki dla osób trzecich;
koncerty muzyczne na żywo; koncerty muzyczne za pośrednictwem
telewizji; koncerty muzyczne za pośrednictwem radia; kabarety i
dyskoteki; kabarety; informacja o rekreacji; informacje dotyczące
działalności kulturalnej; informacje dotyczące rozrywki dostarczane online z komputerowej bazy danych lub; Internetu; organizowanie festiwali
związanych z muzyką jazzową; organizowanie festynów w celach
rozrywkowych; organizowanie festiwali w celach rozrywkowych;
organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych; organizowanie festiwali
w celach kulturalnych; organizowanie festiwali; organizowanie
fanklubów; organizowanie ceremonii wręczania nagród; organizacja
widowisk; organizowanie balów; organizacja webinariów; organizacja
przyjęć; organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy
rozrywkowe; organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe; oceanaria
[rekreacja]; ogrody udostępniane publicznie; odgrywanie roli clowna;
organizacja i prowadzenie balów; organizacja imprez kulturalnych i
artystycznych; organizacja konkursów muzycznych; organizacja
konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon; organizowanie
konkursów; organizowanie kongresów i konferencji w celach
kulturalnych i edukacyjnych; organizowanie imprez w celach
kulturalnych; organizowanie imprez tanecznych; organizowanie imprez
muzycznych; organizowanie imprez rekreacyjnych; organizowanie gal;
organizowanie uroczystości; organizowanie widowisk [impresariat];
organizowanie widowisk historycznych w plenerze; organizowanie
rozrywki wizualnej; organizowanie rozrywki; organizowanie produkcji
teatralnych; organizowanie konkursów piękności; organizowanie
pokazów lotniczych; organizowanie pokazów psów; organizowanie
pokazów tanecznych; organizowanie pokazów w celach rozrywkowych;
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organizowanie pokazów łyżwiarskich na żywo dla publiczności;
organizowanie prezentacji do celów kulturalnych; organizowanie
prezentacji w celach rozrywkowych; pokazy rodeo; pokazy konne;
pokazy laserów [rozrywka]; pokazy baletowe; pokazy filmów kinowych;
planowanie widowisk; pisanie piosenek; organizowanie wycieczek w
celach rozrywkowych; organizowanie widowisk w celach rozrywkowych;
produkcja programów dokumentalnych; produkcja pokazów łyżwiarstwa;
produkcja kabaretów; prezentacja recitali; prezentacja filmów; pokazy
zwierząt; pokazy sztucznych ogni; pokazy tańca mężczyzn; pokazy tańca
na żywo; pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych;
przedszkola; przedstawienia teatralne; przedstawienie operowe;
przedstawienia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe; przedstawienia
cyrkowe; przedstawienia muzyczne; przedstawienia baletowe;
prowadzenie muzeów; produkcja widowisk; produkcja sztuk; produkcja
programów radiowych i telewizyjnych; produkcja programów
telewizyjnych na żywo; produkcja programów telewizyjnych na żywo do
celów edukacyjnych; produkcja programów telewizyjnych na żywo w
celach rozrywkowych; produkcja przedstawień muzycznych; produkcja
przedstawień na żywo; produkcja przedstawień teatralnych;
reżyserowanie lub wystawianie sztuk; rezerwowanie miejsc na pokazy;
rezerwacje koncertów; radiowe programy rozrywkowe; realizacja imprez
rozrywkowych na żywo; przygotowywanie napisów do filmów;
przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych; przeprowadzanie
wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych;
przygotowywania programów dokumentalnych do emisji;
przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywkowych;
rozrywka w postaci koncertów; rozrywka w postaci festiwalu etnicznego;
rozrywka w postaci gier w koszykówkę; rozrywka teatralna; rozrywka
filmowa; rozrywka interaktywna; rozrywka interaktywna online;
reżyserowanie sztuk; rozrywka (informacja o -); rozrywka z udziałem
muzyki; teleturnieje śpiew chórów gospel; studia tańca; studia filmowe;
udostępnianie muzyki cyfrowej z; Internetu; udostępnianie muzyki
cyfrowej z internetowych stron; mp3; udostępnianie klubowych obiektów
i sprzętu rekreacyjnego; udostępnianie informacji dotyczących filmów;
udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon; udostępnianie programów
teatralnych; udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego; udostępnianie
obiektów i sprzętu kinowego; udostępnianie obiektów i sprzętu
muzealnego; udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci;
udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca; udostępnianie obiektów i
sprzętu do karaoke; udzielanie informacji w dziedzinie muzyki;
udzielanie informacji dotyczących rozrywki; udostępnianie terenów
rekreacyjnych; usługi galerii sztuki; usługi festiwali muzycznych; usługi
orkiestry; usługi mistrzów ceremonii; usługi koncertów śpiewu; usługi
kas biletowych; usługi rekreacyjne dla osób starszych; usługi placów
zabaw; usługi planetarium; usługi rozrywkowe świadczone przez hotele;
usługi rozrywkowe dla dzieci; usługi rozrywkowe; wystawianie zwierząt;
wystawianie spektakli rewiowych; wystawianie spektakli teatralnych;
występy muzyczne i piosenkarskie; wypożyczanie zabawek;
wypożyczanie taśm wideo; wypożyczanie sprzętu audio; wypożyczanie
sprzętu do gier elektronicznych; wypożyczanie nagrań dźwiękowych;
zajęcia sportowe i kulturalne; zapewnianie zajęć rekreacyjnych;
transkrypcja w alfabecie braille'a; tłumaczenie języka migowego;
tłumaczenie w alfabecie braille'a; usługi w zakresie tłumaczeń ustnych;
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych świadczenie usług w
zakresie tłumaczeń; edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia,
innych niż do celów reklamowych; komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji; konsultacje edytorskie; korekta rękopisów;
muzyczne usługi wydawnicze; pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe; pisanie scenariuszy; publikacja czasopism; publikacja
drukowanych książek telefonicznych; publikacja i redagowanie książek;
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych; publikacja i
wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną;
publikacja kalendarzy; publikacja multimedialna materiałów
drukowanych; publikowanie książek; publikowanie elektroniczne;
publikowanie dokumentów; publikowanie; publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism; publikowanie magazynów
konsumenckich; publikowanie literatury instruktażowej; publikowanie
materiałów drukowanych; publikowanie książek edukacyjnych;
redagowanie tekstów pisanych; publikowanie ulotek; publikowanie
tekstów medycznych; publikowanie tekstów muzycznych; publikowanie
tekstów w postaci płyt CD- ROM; publikowanie tekstów; publikowanie
recenzji; publikowanie podręczników; usługi kaligrafii; usługi pisania
blogów; usługi pisania tekstów; udostępnianie publikacji on-line;
transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich; wydawanie gazet;
wydawanie katalogów; wydawanie prospektów; wydawanie
audiobooków; usługi wydawnicze; usługi reporterskie; wypożyczanie
gazet i czasopism; wypożyczanie czasopism; wydawanie publikacji
medycznych; wydawanie przewodników turystycznych

Klasa, wykaz towarów

42: testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości; usługi
naukowe i technologiczne; usługi projektowania; usługi w zakresie
technologii informacyjnych; analiza i ocena dotycząca opracowywania
produktów; analiza i ocena dotycząca projektowania produktów; analizy
wody; badania kliniczne; badania środowiska; badanie jakości
produktów; badanie produktów spawanych w celu określenia struktury;
badanie produktów spawanych w celu określenia trwałości; certyfikacja
[kontrola jakości]; certyfikowanie wydajności energetycznej budynków;
doradztwo techniczne dotyczące testowania; inspekcja towarów w
zakresie kontroli jakości; kontrola jakości; kontrola jakości materiałów
budowlanych; kontrola jakości dotycząca higieny artykułów
żywnościowych; kontrola jakości dla osób trzecich; ocena jakości
produktów; ocena jakości; nadzór i inspekcja techniczna; kontrola łowisk;
kontrola w rolnictwie; kontrola środków farmaceutycznych;
monitorowanie jakości wody; kontrola palników olejowych; kontrola
kosmetyków; kontrola jakości surowców; kontrola jakości nawozów;
przegląd urządzeń; przegląd samochodów; opracowywanie metod
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pomiarowych i testujących; opracowywanie metod testowych;
przeprowadzanie testów przemysłowych; przeprowadzanie testów w
zakresie rolnictwa; sprawdzanie przyrządów sygnalizacyjnych; tekstylia
(testowanie -); testowanie bezpieczeństwa produktów; testowanie
dźwigów; testowanie produktów; testowanie materiałów; testowanie
maszyn; testowanie i ocena materiałów; testowanie filtrów; testowanie
funkcjonalności maszyn; testowanie funkcjonalności sprzętu i
instrumentów; usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej;
usługi badawczo-rozwojowe; usługi doradcze w zakresie testowania
materiałów; usługi doradcze w zakresie testowania produktów; testy
inżynieryjne; testowanie środków chemicznych; testowanie środków
farmaceutycznych; testowanie przemysłowe; usługi w zakresie inspekcji
technicznej; usługi testowania zgodności; usługi laboratoryjne; ważenie
pojazdów; usługi zapewnienia jakości; pomiary, badania i eksploracja;
usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii; usługi
architektoniczne i planowania urbanistycznego; usługi inżynieryjne;
usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych; aktualizacja map morskich;
analiza jakości wody w strumieniach; analizowanie działania mieszanin
chemicznych na zwierzętach; badania chemiczno-technologiczne; badania
dotyczące maszyn przemysłowych; badania w dziedzinie energii; badania
w dziedzinie budowy silnika; badania techniczne; badania genetyczne;
doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa; badania w zakresie
bezpieczeństwa; badania w dziedzinie żywności; badania w dziedzinie
technologii przetwarzania półprzewodników; badania w dziedzinie
technologii pomiarowych; badania w dziedzinie spawania; badania w
dziedzinie mechaniki; badania w dziedzinie kosmetyki; badania w
dziedzinie mechaniki dotyczące sportów motorowych; badania w
dziedzinie mediów społecznościowych; laboratoria optyczne; kompilacja
informacji naukowych; kalibrowanie instrumentów; inżynieria
chemiczna; doradztwo w zakresie technologii filtracji; doradztwo w
zakresie oszczędności energii; doradztwo technologiczne w zakresie
produkcji i używania energii; ocena jakości drewna na pniu; pomiary
środowiska w obrębie budynków; pomiary i analizy emisji gazów
cieplarnianych; pisanie techniczne; opracowywanie silników;
opracowywanie pojazdów; projektowanie i planowanie techniczne
elektrowni; projektowanie budowlane; prace badawcze nad produktami
świadczenie usług badawczych; sporządzanie raportów naukowych;
sporządzanie raportów technologicznych świadczenie usług pobierania
próbek i analitycznych w celu sprawdzenia skażenia świadczenie usług
pobierania próbek i analitycznych w celu oceny poziomów
zanieczyszczenia; przygotowywanie map cyfrowych; przygotowywanie
rysunków technicznych; rejestrowanie danych dotyczących zużycia
energii w budynkach; rejestrowanie i testowanie szybów naftowych;
specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii
rolniczej; usługi enologiczne; usługi doradcze w zakresie nauki; usługi
doradcze w zakresie geotechniki; usługi badań w zakresie separacji
komórek; usługi badawczo-rozwojowe związane z nawozami; usługi
badawczo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał; usługi badawcze w
rolnictwie; usługi badawcze; usługi pomiarowe; usługi oceny pomiarów;
usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby; usługi kreślarskie; usługi
kartograficzne; usługi w zakresie odkrywania leków; usługi w zakresie
komputerowej analizy żywności; usługi w zakresie analizy krwi; usługi
technologiczne w zakresie reologii; usługi technologiczne w zakresie
reometrii; usługi technologiczne w zakresie produkcji; usługi pomiaru
przepływu powietrza; zdalny monitoring powietrzny związany z
badaniami naukowymi; wypożyczanie urządzeń pomiarowych; analizy
wykonalności projektu; badania dotyczące projektowania; doradztwo w
zakresie dekoracji wnętrz; doradztwo w zakresie opracowywania
produktów; grafika artystyczna; oceny techniczne związane z
projektowaniem; opracowywanie protez; opracowywanie produktów w
zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii; opracowywanie
produktów dla osób trzecich; opracowywanie, projektowanie i
aktualizacja stron głównych; projektowanie animacji na rzecz innych;
planowanie projektu; projektowanie budynków; projektowanie
konstrukcji kratownic przestrzennych; projektowanie i opracowywanie
protez; projektowanie i opracowywanie sieci; projektowanie i
opracowywanie baz danych; projektowanie i opracowywanie endoprotez;
projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz; projektowanie i
opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej; projektowanie
modeli; projektowanie modeli matematycznych; projektowanie narzędzi;
projektowanie maszyn przemysłowych; projektowanie maszyn
specjalistycznych; projektowanie opakowań; projektowanie pojazdów
morskich; projektowanie sieci dróg; projektowanie rurociągów;
projektowanie rozmieszczenia biur; projektowanie protez; projektowanie
stron głównych; projektowanie sprzętu do transportu odpadów;
projektowanie wizualne; projektowanie urządzeń i sprzętu
diagnostycznego; projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego;
projektowanie sztuki komercyjnej; projektowanie technik malowania;
projektowanie tkanin wykończeniowych do pojazdów silnikowych;
tworzenie witryn internetowych; tworzenie platform internetowych do
handlu elektronicznego; tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich; stylizacja [wzornictwo przemysłowe];
przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego;
usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn; usługi inżynieryjne
w zakresie projektowania konstrukcji; usługi inżynieryjne dotyczące
projektowania obrabiarek; usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób
trzecich; usługi doradcze związane z projektowaniem akwariów; usługi
projektowania dotyczące znaków; usługi projektowania
architektonicznego; usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie;
usługi projektowania dotyczące tworzenia komórek elementarnych; usługi
projektowania na zamówienie; usługi projektowe związane z systemami
procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego; usługi projektowe
dotyczące instalacji i urządzeń dla przemysłu biotechnologicznego; usługi
w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku
technicznego; usługi w zakresie projektowania mikroukładów;
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wzornictwo przemysłowe; doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych; hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego; rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego; usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych;
wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych; analizy komputerowe;
administracja serwerów; badania technologiczne dotyczące komputerów;
badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów
administracyjnych; projektowanie i opracowywanie komputerowych
urządzeń peryferyjnych; projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do elektronicznych baz danych; projektowanie i
opracowywanie systemów przetwarzania danych; projektowanie i
opracowywanie systemów do wyświetlania danych; projektowanie
komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i
sprawozdawczości handlowej; projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych; zarządzanie projektami komputerowymi; usługi w
zakresie sieci komputerowej; usługi migracji danych; usługi komputerowe
on-line; usługi konfiguracji sieci komputerowych; usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki; usługi doradcze i informacyjne w
zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych; udzielanie informacji
na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i
sieci komputerowych

Klasa, wykaz towarów

44: usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa;
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi; usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi; usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt; usługi
weterynaryjne; hodowla zwierząt; ogrodnictwo i kształtowanie
krajobrazu; uprawa roślin; chirurgia drzew; doradztwo specjalistyczne w
zakresie rolnictwa; doradztwo techniczne w dziedzinie żywienia i
hodowli ryb, krewetek i innych hodowlanych organizmów morskich;
doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; doradztwo
związane z sadzeniem drzew; konsultacje w zakresie rolnictwa; kontrola
inwazji pcheł [w rolnictwie]; odkażanie w rolnictwie; powierzchniowy
rozsiew nawozów; przywracanie siedliska leśnego; rozpylanie
insektycydów do celów leśniczych; rozpylanie insektycydów do celów
ogrodniczych; rozpylanie insektycydów do celów rolniczych,
ogrodniczych i leśniczych; rozpylanie insektycydów w rolnictwie;
rozpylanie nawozów z powietrza; rozpylanie rolniczych środków
chemicznych; rozpylanie środków ochrony roślin do celów rolniczych;
rozsiewanie nawozów; rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi
nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie;
sadzenie drzew; sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku
węgla; spryskiwanie z powietrza rolniczymi środkami chemicznymi;
usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych w
rolnictwie; usługi informacyjne dotyczące używania substancji
chemicznych w leśnictwie; usługi informacyjne dotyczące używania
nawozów w leśnictwie; usługi informacyjne dotyczące używania
nawozów w rolnictwie; usługi informacyjne dotyczące używania nawozu
naturalnego w rolnictwie; usługi informacyjne dotyczące używania
nawozu naturalnego w leśnictwie; usługi doradcze w zakresie upraw
rolniczych; usługi hodowli ryb; usługi doradcze i konsultacyjne związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem; usługi doradcze w zakresie
rolnictwa; usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania
nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; usługi doradcze i
konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środków do
zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa; usługi doradcze i
konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w
rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; udzielanie informacji związanych z
wypożyczaniem sprzętu rolniczego; udzielanie informacji związanych ze
stosowaniem nawozów; udzielanie informacji związanych ze
zwalczaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; uprawa
winogron do produkcji wina; usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
stosowania gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i
ogrodniczych; tępienie szczurów w rolnictwie; tępienie szkodników w
rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; udzielanie informacji dotyczących
usuwania chwastów; udzielanie informacji na temat usług rolniczych,
ogrodniczych i leśniczych; udzielanie informacji online na temat usług
związanych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem; udzielanie
informacji związanych z rozsiewaniem nawozów; zwalczanie termitów w
rolnictwie; zwalczanie szkodników w rolnictwie; zwalczanie robactwa dla
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji w tym zakresie;
zwalczanie plagi pcheł w rolnictwie; znakowanie zwierząt; wysiew
nasion; wypożyczanie sprzętu rolniczego; usługi w zakresie rolnictwa;
usługi weterynaryjne i rolnicze; usługi zwalczania szkodników dla
rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa; usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem; usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekultywacji nieużytków
przemysłowych; wypożyczanie maszyn rolniczych do rozpylania; usługi
informacyjne dotyczące rolnictwa; usługi leśnictwa; usługi ponownego
zalesiania; usługi połowów dalekomorskich; usługi pszczelarskie; usługi
rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego; usługi szkółek
drzew; usługi w zakresie akwakultury; analiza kosmetyczna; dopinanie
włosów [przedłużanie, zagęszczanie]; doradztwo w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody; elektroliza kosmetyczna; fryzjerstwo; kosmetyczny zabieg
laserowy na wzrost włosów; kuracje do włosów; łaźnie publiczne do
celów higienicznych; łaźnie tureckie ścinanie włosów; udzielanie
informacji o urodzie; solaria; salony fryzjerskie; salony piękności;
pielęgnacja urody dla ludzi; usługi doradztwa dotyczącego makijażu i
nakładania makijażu; usługi doradztwa online w zakresie makijażu;
usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów; usługi SPA; usługi
solariów; usługi wizażystów; usuwanie cellulitu z ciała; usługi w zakresie
makijażu; zabiegi higieniczne dla ludzi; zabiegi kosmetyczne; zabiegi
kosmetyczne dla ciała; zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy;
usługi dentystyczne; usługi farmaceutyczne; usługi medyczne; usługi
optyczne; usługi w zakresie zdrowia psychicznego; badania genetyczne
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zwierząt do celów diagnostyki lub leczenia; badania na obecność alkoholu
do celów medycznych; badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia;
badanie sprawności fizycznej; doradztwo dotyczące opieki nad osobami
starszymi [w zakresie zdrowia]; doradztwo genetyczne; doradztwo
żywieniowe; fizjoterapia; ocena kontroli wagi; naprapatia; masaż;
leczenie alergii; hydroterapia; hospicja; poradnictwo żywieniowe;
planowanie rodziny; ośrodki zdrowia; terapia mowy i słuchu; terapia
antynikotynowa; rehabilitacja fizyczna; usługi dietetyków; higiena i
pielęgnacja urody zwierząt; strzyżenie psów; strzyżenie zwierząt; usługi
doradcze związane z opieką nad zwierzętami; usługi kosmetyczne dla
zwierząt; usługi mycia zwierząt domowych; usługi salonów piękności dla
zwierząt domowych; usługi w zakresie opieki nad zwierzętami
domowymi; usługi w zakresie pielęgnacji psów; badania genetyczne
zwierząt; chirurgia; doradztwo dotyczące żywienia zwierząt; kliniki dla
zwierząt; masaż koni; pobieranie nasienia zwierzęcego; podkuwanie koni
i pielęgnacja kopyt końskich; sterylizacja zwierząt; specjalistyczne
doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych; udzielanie informacji na
temat hodowli zwierząt; umieszczanie mikrochipów pod skórą zwierząt
domowych w celu ich śledzenia i identyfikacji; usługi analiz
laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt; usługi doradcze
związane z opieką nad zwierzętami domowymi; usługi informacji
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu; wypożyczanie
instrumentów weterynaryjnych; weterynaryjne usługi doradcze;
wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych; usługi w
zakresie odchudzania; usługi techników elektroradiologów; usługi
testowania wydajności zwierząt; usługi sztucznego zapłodnienia; usługi
rentgenowskie; usługi szpitali dla zwierząt domowych; usługi
informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych;
usługi podkuwaczy koni
Data ujawnienia
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Data ogłoszenia, numer BUP, kod 2017-05-22, ZT21/2017, P006 - Zgłoszenia znaków towarowych (od
publikacji
15.04.2016r.)
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