VIDAUS RINKOS DERINIMO TARNYBA (VRDT)

PARAIÐKA DËL BENDRIJOS DIZAINO ÁREGISRAVIMO
Vidaus rinkos derinimo tarnybą (VRDT)

/

Paraiškos tipas

Mod.001

Paraiškos gavimo data (dd/mm/metai) Lapø skaièius
Pildo paraiðkà priëmusi tarnyba
/
/

/
Pareiðkëjo/atstovo þyma (ne daugiau 20 þenklø)

Sudėtinė paraiška
Dizaino pavyzdþiø skaièius

*Kalba

		
Termino pratesimas1

Paraiškos kalba arba ISO kodas

Pavyzdys2
Pareiškėjas 3

ES

DE

EN

FR

IT

			

Antroji kalba
ID numeris

juridinis asmuo

fizinis asmuo

Juridinio asmens pavadinimas
arba vardas, pavardė
Asmens teisinis statusas
Telefonas, faksas, el. paštas
Adresas
Gatvė, namo numeris
Miestas, pašto kodas
Valstybė
Pašto adresas, jei skiriasi
Pilietybė ir/arba kokioje
valstybėje registruota įmonė
Atstovas3

ID numeris

Vardas, pavardė
Telefonas, faksas, el. paštas
Adresas
Gatvė, namo numeris
Miestas, pašto indeksas
Valstybė
Pašto adresas, jei skiriasi
Atstovas

teisininkas

profesionalus atstovas

Mokesèiø sàraðas

Mokestis u˛ paskelbim¹

120 €

230 €
0 €
0 €

120 €

#DS001LT01V2B

(pirmas dizaino pavyzdys)
nuo antro iki dešimto dizaino pavyzdžio

(60 € x …)

vienuoliktas ir tolimesni pavyzdžiai

0
(30 € x …)

Mokestis už paskelbimo termino atidëjimą

40 €

(pirmas dizaino pavyzdys)
nuo antro iki dešimto dizaino pavyzdžio
vienuoliktas ir tolimesni pavyzdžiai
VISO SUMOKėTA			

(20 € x …)
0
(10 € x …)

darbuotojas

*Mokesčių mokėjimo tvarka

VISO

Registravimo mokestis (pirmas dizaino pavyzdys)
nuo antro iki dešimto dizaino pavyzdžio (115 € x …)
0
vienuoliktas ir tolimesni pavyzdžiai
(50 € x …)

asociacijos narys

0 €
0 €
€

0€
0€
350 €

		

Einamoji sąskaita Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyboje
Sąskaitos numeris
Nenaudoti mano einamosios sąskaitos Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyboje
Pervedimas į Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos sąskaitą
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
La Caixa
Pervedimo data (diena/mėnuo/metai)

/

/

Parašas
Vardas, pavardë					

*Parašas

* Privalomi duomenys
1
Pažymėkite kvadratėlį, jeigu paraiškoje yra bent vienas dizaino pavyzdys, kurio paskelbimo terminas atidedamas
2
Pažymėkite kvadratėlį, jeigu paraiškoje yra bent vienas dviejų matmenų (dimensijų) natūralus pavyzdys
3
Galima tęsti priede, jeigu jų daugiau nei vienas arba jeigu trūksta vietos

RESET FORM

Puslapiø skaièius:

1

PARAIŠKA DĖL BENDRIJOS DIZAINO ĮREGISTRAVIMO
(tęsinys)

Pažymėkite šį langelį, jeigu visi žemiau išvardyti duomenys sutampa su visais paraiškoje teikiamais dizaino pavyzdžiais
Pavyzdžio eilės numeris:
*Gaminio pavadinimas1

iš

pavyzdžių Pareiškėjo vardas, pavardė

Mod.002

Jeigu pavyzdžių yra daugiau nei vienas, padauginti šį lapą (po lapą kiekvienam

Lokarno klasifikacija

Tas pats pavadinimas visų pavyzdžių atveju

Konvencinis prioritetas2
Tas pats prioritetas visų pavyzdžių atveju

Dokumentai pridėti

Pirmojo įregistravimo vieta
(šalis) arba ISO
Pirmojo įregistravimo data3

/

/

Įregistravimo numeris
Parodos prioritetas2
Tas pats prioritetas visų pavyzdžių atveju

Dokumentai pridėti

Parodos pavadinimas
Data ir vieta3

/

/

Pirmojo paskelbimo data3

/

/

Dizaineris2
Tas pats dizaineris visų pavyzdžių atveju

Teisės atsisakymas

Vardas, pavardė
Adresas

Kita
Prašymas atidėti paskelbimo terminą

Vaizdų skaičius

Prie paraiškos pridėtas natūralus pavyzdys4
Trumpas dizaino/pavyzdžio aprašymas5

* Privalomi duomenys
1
Nurodyti gaminio(ių), prie kurio(ių) norima priskirti dizainą arba kuriam(iem) norima pritaikyti dizainą, įprastą(us)
bendrinį(ius) pavadinimą(us), pageidautina naudojant terminus įtrauktus į EUROLOCARNO duomenų bazę. Jeigu
neužtenka vietos, prašome tęsti priede.
2
Jeigu daugiau nei vienas, prašome tęsti priede.
3
(diena/mėnuo/metai)
4
Puslapių skaičius:
Paduoti paraišką pridedant natūralų pavyzdį galima tik termino atidėjimo atveju (žr. Instrukciją)
5
Jeigu neužtenka vietos, prašome tęsti priede.
RESET FORM

Vaizdas/kiekvienam dizainui privalomas natūralus pavyzdys

P r i r e i k u s š i p u s l a pį galima padauginti.
Vaizdų
skaièius
Pavyzdžų
skaièius
Pareiškėjo vardas, pavardė:

RESET FORM

Mod.003

VAIZDAI/PAVYZDYS

Puslapių skaičius:

PRIEDAS
Mod.004

Pareiškėjo vardas, pavardė

Šiame lape galima pateikti papildomą informaciją, susijusią su:
kitais pareiškėjais, kitais patikėtiniais, kitu prioritetu, kitais autoriais, gaminių išvardijimu, trumpu aprašymu.
Papildomą informaciją nurodykite pagal aukščiau išvardytus kriterijus

Puslapių skaičius:

RESET FORM

