URAD ZA USKLAJEVANJE NA NOTRANJEM TRGU (UUNT)

PRIJAVA ZA ZNAMKO SKUPNOSTI
/

Mod.009

Število strani (skupaj s to stranjo)

Datum prejema (dan/mesec/leto)

Izpolni prejemni urad

/

*Jeziki
Jezik prijave ali koda ISO
Drugi jezik

ES

DE

EN

FR

IT

Vaša referenca
(največ 20 znakov)

Uporabiti ta jezik za vso korespondenco v
zvezi s to prijavo znamke
Identifikacijska
številka
Naziv pravne osebe ali
ime in priimek
Pravna oblika pravne
osebe
Tel, faks, e-pošta
*Prijavitelj

več prijaviteljev na
nadaljevalnem listu

Pravna oseba

Fizična oseba

Dostavni naslov
Ulica in številka
Kraj in poštna številka
Država
Poštni naslov
(če je različen)
Državljanstvo
*Znamka

priloženo

Besedna znamka
Slikovna znamka

Barvna znamka

Tridimenzionalna znamka

Zvočna znamka

Drugo (navesti)

priložena

Navedba barve(barv)
Opis znamke

priložen

Izjava o odpovedi

Kolektivna znamka

priložena

Predpisi, ki urejajo uporabo kolektivne znamke

priloženo

predloženo naknadno

Zahtevana nacionalna poročila o poizvedbi (predmet plačila dodatne pristojbine)
*Seznam blaga in storitev
Razred št.

Seznam enak kot pri znamki Skupnosti številka

Blago in storitve

#TM009SL01V2E

priložen dodatni list
Podpis
Ime in priimek

* Obvezni podatki

* Podpis

stran številka
1 od

PRIJAVA ZA ZNAMKO SKUPNOSTI
Zastopnik

Identifikacijska številka

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

odvetnik

Zahtevana
prednostna pravica

Prijavitelj zahteva prednostno pravico prejšnje(ih)
prijave(prijav), navedene(ih) spodaj

poklicni zastopnik

zaposleni

združenje zastopnikov

Država prve prijave

Potrdilo(a)

priloženo

Številka

predloženo
naknadno

Datum prijave*

/

/

Dodatni list(i)
Zahtevana prednost
starejše znamke

Prijavitelj zahteva prednost starejše znamke za
prejšnjo(e) registracijo(e), navedeno(e) spodaj
Vrsta registracije (nacionalna/
mednarodna)

Država članica

Potrdilo(a)

priloženo

Številka

predloženo
naknadno

Datum prijave*

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

Dodatni list(i)
Sprememba po Madridskem protokolu

Prevod

Številka mednarodne registracije
Datum preklica mednarodne registracije

/

/

Datum mednarodne registracije

/

/

Datum prednostne pravice iz mednarodne registracije

/

/

Plačilo pristojbin

Dodatni razredi (nad tri)

€

Pristojbina za nacionalna
poročila o poizvedbi

€

#TM009SL02V2E

Barv

priložene

Opisa znamke

priložen

Izjave o odpovedi

priložena

Številka računa
Ne uporabite mojega tekočega računa pri UUNT
Osnovna pristojbina za prijavo in po potrebi
pristojbina za nacionalna poročila o poizvedbi

€

Obremeniti tekoči račun prijavitelja/zastopnika pri
UUNT

Nakazilo na račun UUNT pri
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

takoj

La Caixa
Datum nakazila (dan/mesec/leto)
* DD/MM/LLLL

priložen

Tekoči račun pri UUNT

Osnovna pristojbina za znamko €
Skupnosti

Skupaj pristojbine

Seznama blaga/storitev

/

/

en mesec po datumu prijave
skupaj z razredno pristojbino

RESET FORM

stran številka
od

