URAD ZA HARMONIZACIJO NOTRANJEGA TRGA (UHNT)

ZAHTEVA ZA REGISTRACIJO MODELA SKUPNOSTI
Izpolni OHIM

/

/

/

/

Vrsta prijave

Referenčna oznaka prijavitelja / zastopnika (največ 20 znakov)

Večpredmetna prijava
Število modelov
Odlog

Število strani (skupaj s to stranjo)

Mod.001

Datum prejema (dan/mesec/leto)

Izpolni prejemni urad

*Jezik
Jezik prijave ali koda ISO

1

Drugi jezik			

Primerek2
Prijavitelj3

Identifikacijska številka

ES

DE

EN

pravna oseba

FR

IT

fizična oseba

*Ime pravne osebe ali ime in
priimek
Pravna oblika pravne osebe
Tel., faks, e-pošta
* Naslov
Ulica in številka
Kraj in poštna številka
Država
Poštni naslov
(če je drugačen)
Državljanstvo/ Država
ustanovitve pravne osebe

Zastopnik3

Identifikacijska številka

		
Ime
in priimek
Tel., faks, e-pošta
Naslov
Ulica in številka
Kraj in poštna številka
Država
Poštni naslov
(če je drugačen)
Vrsta zastopstva

odvetnik

poklicni zastopnik

SKUPAJ * Plačilo pristojbin

Kontrolnik pristojbin
Pristojbina za registracijo (1. model)
2. – 10. model
(115 € x . . . )
od 11. modela dalje
(50 € x . . 0. )
Pristojbina za objavo (1. model)
2. – 10. model
od 11. modela dalje

120 €
(60 € x . . . )
(30 € x . . 0. )

Pristojbina za odlog objave (1. model)
40 €
2. – 10. model
(20 € x . . . )
od 11. modela dalje
(10 € x . .0. )
SKUPAJ PLAČANO		

zaposleni

združenje zastopnikov
		

230 €
0€ Tekoči račun pri UHNT
0€
Številka računa
€		
0€
Ne uporabite mojega tekočega računa pri UHNT
0€
Nakazilo na račun UHNT
€
0€
0€
€

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
La Caixa		
Datum nakazila (dan/mesec/leto)

/

/

Podpis
#DS001SL

Ime in priimek			

		

*Podpis

Obvezni podatki
Označite, če je v prijavi vsaj en model, za katerega se zahteva odlog objave.
2
Označite, če je v prijavi vsaj en primerek dvodimenzionalnega modela.
3
Če jih je več ali če ni dovolj prostora, nadaljujte na dodatnem listu.
*

1

RESET FORM

Številka stranI
od

ZAHTEVA ZA REGISTRACIJO MODELA SKUPNOSTI
(nadaljevanje)
Razmno˛ite ta list, če je modelov več (uporabite po en list za vsak model)

*Navedba izdelka(ov)1

Ista navedba izdelka(ov) za vse modele

Mod.002

Označite, če so naslednji podatki enaki za vse modele v prijavi
Zaporedna številka
od skupno
Ime prijavitelja
modela:
Locarnska klasifikacija

Unijska prednostna pravica2
Ista prednostna pravica za vse modele

Dokument priložen

Država vložitve prve prijave
ali ISO

/

Datum vložitve prve prijave3

/

Številka prijave
Razstavna prednostna pravica2
Ista razstavna prednostna pravica za vse modele

Dokument priložen

Naziv razstave
Datum in kraj3

/

/

Datum prve razstavitve3

/

/

Oblikovalec2
Isti oblikovalec za vse modele

Odpoved pravici do

Ime
Naslov

Razno
Zahteva za odlog objave

Število prikazov

Prijava s primerkom4
Kratek opis predstavitve/primerka5

*

Obvezni podatki
Navede se splošni(e) naziv(e) izdelka(ov), v katerega(katere) bo model vključen ali se bo na njem(njih) uporabljal, po možnosti z
izrazom iz baze podatkov EuroLocarno. Če ni dovolj prostora, nadaljujte na dodatnem listu.
2
Če jih je več, nadaljujte na dodatnem listu.
3
(datum/mesec/leto)
4
Prijava s primerkom je dovoljena le, če se zahteva odlog objave (glej navodila).
Številka strani
5
RESET FORM
Nadaljujte na dodatnem listu, če ni dovolj prostora.
od
1

Predstavitev/primerek je obvezna/obvezen za vsak model.

Ra z m n o ž i te ta list, če ni dovolj prostora.
Število

prikazov

Številka(e)
modela(ov)
od
Ime prijavitelja:

RESET FORM

Mod.003

PREDSTAVITEV / PRIMEREK

Številka strani:
od

DODATNI LIST
Mod.004

Ime prijavitelja

Ta list se uporablja za dodatne podatke v zvezi z:
dodatnim prijaviteljem, dodatnim zastopnikom, dodatno prednostno pravico, dodatnim oblikovalcem, nazivom izdelka, kratkim
opisom
Za vsak dodatni podatek navedite ime(na) rubrike (rubrik).

Številka strani:
od
RESET FORM

