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PRAŠYMAS
ATLIKTI PAIEŠKĄ EUROPOS
PATENTŲ TARNYBOJE

Prašymo gavimo data

*
* Užpildo Valstybinis patentų biuras

Prašau (-ome) atlikti technikos lygio paiešką Europos patentų tarnyboje ir pateikti paieškos ataskaitą su
raštiška nuomone dėl išradimo naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo.
Patento paraiška, kuriai skirtas šis prašymas
2.1. Patento paraiškos numeris
2.2. Patento paraiškos padavimo data
2.3. Išradimo pavadinimas
Anksčiau paduotos (prioritetinės) paraiškos duomenys (jeigu yra)
3.1.
Paraiška buvo paduota anksčiau
3.1.1. Anksčiau paduotos patento paraiškos numeris
3.1.2. Anksčiau paduotos patento paraiškos padavimo data
3.1.3. Valstybės ar organizacijos kodas
3.2.

Paraiška paduota pirmą kartą
Pareiškėjas (-ai)

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):
4.1. Pavadinimas
4.2. Juridinio asmens kodas
4.3. Adresas, valstybės kodas
4.4. Elektroninio pašto adresas
Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):
4.5. Vardas, pavardė
4.6. Adresas, valstybės kodas
4.7. Elektroninio pašto adresas
4.8.

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede,
nurodant 4.1–4.4 arba 4.5–4.7 punktų duomenis

Prašymas paduodamas 2 egzemplioriais.

Atstovas
5.1. Vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas)
5.2. Fizinio (juridinio) asmens kodas
5.3. Adresas, valstybės kodas
5.4. Elektroninio pašto adresas
5.5. Įgaliojimo duomenys

Prašau (-ome) taikyti Europos patentų organizacijos nustatytą paieškos mokesčio sumažinimą ir
patvirtinu (-ame), kad pareiškėjas (-ai) yra:
Fizinis (-iai) asmuo (-enys)

6.1.

Labai maža, maža ar vidutinė įmonė, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. redakcijos
Europos Komisijos rekomendacijoje Nr. 361/2003 ir Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros
įst. 3 str.

6.2.

6.3.

Mokslo ir studijų institucija

6.4.

Pelno nesiekianti organizacija
Pareiškėjo (-ų) atitikimą pažymėti

Pastaba: Jei patento paraišką padavė keli pareiškėjai, visi šie pareiškėjai privalo priklausyti vienai iš nurodytų kategorijų.

Prie prašymo pridedama:
7.1.

Papildomi lapai priede

lapų, 2 egz.

7.2.

Kiti dokumentai:

lapų, 2 egz.

Pateiktus dokumentus pažymėti

Iš viso:

lapų, 2 egz.

Parašas arba parašo faksimilė
8.1. Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė
8.2.

(parašas arba parašo faksimilė)

(data)

A.V.
*

Valstybiniame patentų biure gauta šio prašymo 2 dalyje nurodyta paraiška
9.1.

pareiškėjo tinkamai parengta paieškai Europos patentų tarnyboje atlikti

9.2.

atmesta, atšaukta arba laikoma atšaukta

Ekspertas
(parašas)
* Užpildo Valstybinis patentų biuras

(vardas, pavardė)

(data)

