I

URZĄD PATENTOWY
RZE,CZYPO SPOLITE.J POL S KIEJ

SWIADECTWO OCHRONNE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (tekst jednolity: DzU. z2003 r. Nr 1 19, poz. III7 zpóźn. zm.)
zo staŁo udzielone na rzęaz'.

KOSZULKOMAT.EU SPOŁKA Z oGRAMCZONĄ
ODPOWIEDZIALNoŚcI4 Szczecin, Polska

PRAWO OCHRONNE
NR 256495
NA ZNAK TOWAROWY
przedstawiony w niniej szym świadectwie

Prawo ochronne
trwa od: 2012-05-14
Warszawa, 2013-10-25

Z upoyyażn ien ia Prezesa
,/

fłtiilttltw,
Efżbiata Głowacka
ST INSPEKTOR

ZI.{AKTOWAROWY
KOSZULKOMAT

Data zgłoszeniaz 2012-0 5 -I 4

Numer zgłoszenia: 400350
Pierwszeństwo:
Data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego: 2013-06-03

Numer prawa ochronnegoz 256495

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono w WUP I0l20I3
Uprawniony: KOSZULKOMAT.EU SPOŁKA Z OGRANICZONĄ oDPoWIEDZIALNoŚclĄ
Szczecin, Polska
Wykaz towarów przlporządkowanych do odpowiednich klas towarowych: 09 programy komputerowe - software ładowalny, pliki komputerowe, interfejsy' komputerowe programy nagtane,
komputerowe systemy operacyjne, audiowizualne nośnikirejestracji dzwięku i obrazu, czyste i nagrane nośniki rejestracji dŹwięku

i

obrazu, czyste i nagrane nośniki danych, dyski magneĘczne, pa-

mięci komputerowe, pendrive, twarde dyski' nośnikidanych magneĘczne i optyczne, dyskietki,
dyski cyfrowę audio-video, pĘty CD, płyty DVD 25 odzieŻ, nakrycia głowy, bluzy, podkoszulki,
T-shirty, koszule, czapeczki z daszkiem 35 usługi dorudztvła w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalnościgospodarczej, usługi zarządzania w zal<ręsie zamówień w handlu,
usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, sprzedaz usług reklamowych i usfug w zakresie
promocji towarów i usług, promocja sprzedaĘ dla osób trzęcich, wynajem powierzchni reklamowych, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicmej, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych. wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, rozpowszechnianię ogłoszeń reklamowych,

pokary towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sptzedaŻ w punkcie handlowym,
wynajmowanie nośników reklamowych' sprzedaŻ hurtowa l' detaliczna odzieĘ, naĘć głowy,
sprzedaŻ hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu odzieĘ, nakryć głowy 42 usługi projek_
towania oprogramowania przęZfiaczonego dla handlu, tworzenie i udostępnianie stron internetowych, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów' administrowanie sieciowymi stronami
komputerowymi, portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego' programowanie, projektowanie systemów komputerowych, vrypoĘczanie
komputerów otaz urządzen elektronicznych przeznaczonych dIa dziaŁalności handlowej projekto'
wanie tymczasowych materiałów reklamo!\rych wspomagających sprzedaŻw punkcie handlowym,

