VIDAUS RINKOS DERINIMO TARNYBA (VRDT)

BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO PARAIŠKA
/

Mod.009

Lapų skaičius (įskaitant ir šį)

Gavimo data (metai/mm/dd)

Pildo paraišką priėmusi tarnyba

/

*Kalbos
Paraiškos kalba arba ISO kodas
Antroji kalba

ES

DE

EN		FR

Jūsų numeris
(ne daugiau kaip 20 ženklų

IT

Antrąją kalbą vartoti susirašinėjimui BPŽ
paraiškų klausimais
*Pareiškėjas

keli pareiškėjai
pridėtiniame lape

ID numeris
Juridinio asmens pavadinimas
arba vardas ir pavardė

juridinis asmuo

fizinis asmuo

Asmens teisinis statusas
Telefonas, faksas, el. paštas
Adresas
Gatvė, namo numeris
Miestas ir pašto indeksas
Valstybė
Pašto adresas
(jei skiriasi)
Pilietybė

*Ženklas

pridedamas

Žodinis ženklas
Vaizdinis ženklas

Spalvotasis ženklas per se

Erdvinis ženklas

Kita (nurodyti)

Garsinis ženklas

Spalvos (-ų) nuoroda

pridedama

Ženklo aprašymas

pridedama

Išimtinės teisės atsisakymas
pridedama
Kolektyvinis ženklas

Kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatai

pridedama

bus pateikta vėliau

Nacionalinės paieškos ataskaitos reikalingos (taikomas papildomas mokestis)

*Prekių ir paslaugų sąrašas
Klasės Nr.

Toks pats sąrašas kaip ankstesnio BPŽ Nr.

Prekės ir paslaugos

#TM009LTN01V2E

pridedamas pridėtinis lapas
Parašas

* Parašas

Vardas, pavardė

* Privalomi duomenys

puslapio numeris
iš
1

BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLO PARAIŠKA
Atstovas

ID numeris

Vardas, pavardė
Telefonas, faksas, el. paštas
Adresas
Gatvė ir namo numeris
Miestas ir pašto indeksas
Valstybė
Pašto adresas
(jei skiriasi)
Atstovas
Prašymas suteikti
prioritetą

teisininkas

profesionalus atstovas

asociacijos narys

Pareiškėjas prašo suteikti toliau nurodytai (- oms)
anstesnei (-ėms) paraiškai (- oms) prioritetą

Pažymėjimas (-ai)

Valstybė, kurioje paduota paraiška

darbuotojas
bus pateikta
vėliau

pridedama

Padavimo data*

Numeris

/

/

Pridėtinis (- iai) lapas (- ai)
Prašymas pripažinti
pirmenybę

Pareiškėjas prašo pripažinti toliau nurodytos (- ų)
ankstesnės (- ių) registracijos (- ų) pirmenybę

Valstybė narė

Pobūdis (valstybinis/ tarptautinis)

Pažymėjimas (- ai)

bus pateikta
vėliau

pridedama

Numeris

Padavimo data*

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

Pridėtinis (- iai) lapas (- ai)

Registracijos pavertimas remiantis Madrido protokolu
Tarptautinės registracijos numeris

Prekių/ paslaugų sąrašas

pridedama

/

Spalvos

pridedama

/

/

Ženklo aprašymas

pridedama

/

/

Išimtinės teisės atsisakymas

pridedama

Tartptautinės registracijos anuliavimo
data

/

Tarptautinės registracijos data
Tarptautinės registracijos prioriteto
data

#TM009LT02V2E

Mokesčių mokėjimo tvarka

Einamoji sąskaita Vidaus rinkos derinimo tarnyboje

Pagrindinis BPŽ mokestis

€

Daugiau negu 3 klasės

€

Mokestis už nacionalines ataskaitas

€

Iš viso mokėti

€

Sąskaitos Nr.
Nenaudoti mano einamosios sąskaitos Vidaus rinkos
derinimo tarnyboje
Pagrindinis paraiškos mokestis ir, jei taikoma, mokestis už nacionalines ataskaitas
Išskaičiuoti sumą iš pareiškėjo (atstovo) einamosios
sąskaitos Vidaus rinkos derinimo tarnyboje

Pervesti į Vidaus rinkos derinimo sąskaitą

nedelsiant

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
La Caixa
Pervedimo data (metai/mėnuo/diena)

* metai/mėnuo/diena

Vertimas

po mėnesio nuo paraiškos padavimo datos

/

/

kartu su klasės mokesčiu

RESET FORM

puslapio numeris
iš

