PATVIRTINTA
Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004 m.
balandžio 30 d. įsakymu Nr. 37 (Valstybinio
patentų biuro direktoriaus 2019 m. sausio 24 d.
įsakymo Nr. 3R-6 redakcija)

ZP-1 forma
LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

220

Paraiškos padavimo data

Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

210

Paraiškos numeris

111

Registracijos numeris

PRAŠYMAS
ĮREGISTRUOTI ŽENKLĄ

*

*

*

*Užpildo Valstybinis patentų biuras.
Pareiškėjo / atstovo žyma

**

**Paties pareiškėjo/atstovo šiam prašymui suteikta žyma.

731

Pareiškėjas: fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas / juridinio asmens
pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas***, valstybės kodas, telefono ryšio Nr., el.
pašto adresas

....................................................................................................

750

740

Atstovas: fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens
kodas / juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens
kodas, adresas***, valstybės kodas, telefono ryšio Nr.,
el. pašto adresas

..................................................................

Susirašinėjimo adresas Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominėje erdvės valstybėje

...........................................................................................................................................................................

310 320 330

Pirmosios (prioritetinės) paraiškos numeris, data, valstybės kodas

....................................................................................................

350

ES prekių ženklo pirmenybės data

Kolektyvinis ženklas (pažymėti)

551

230

....................................................................................................

800

Tarptautinės registracijos numeris, tarptautinės registracijos ar vėlesnio teritorinio
išplėtimo data, pirmosios (prioritetinės) paraiškos numeris ir data

....................................................................................................

540

Ženklas

PATVIRTINU, kad neužsiimu verslu, apimančiu
sertifikuotos rūšies prekių tiekimą ar paslaugų

....................................................................................................
Eksponavimo tarptautinėje parodoje prioriteto data, valstybės kodas

Sertifikavimo ženklas (pažymėti)

teikimą

552
553
554
555
556
558
559
526

Pozicinis ženklas (pažymėti)
Ženklas su raštais (pažymėti)
Judesio ženklas****(pažymėti)
Multimedijos ženklas****
Erdvinis ženklas (pažymėti)
Holograminis ženklas****
Garsinis ženklas****
Ženklas–spalva (pažymėti)
Kito tipo ženklas (pažymėti)
Nesaugomi elementai

........................................................
Spalvos

591 ........................................................
Ženklo aprašas: ženklo ir ženklo elementų aprašymas, žodinio
ženklo arba jo dalių vertimas į lietuvių kalbą, transliteracija
lotyniškomis raidėmis bei arabiškais skaitmenimis, ženklo šriftas,
kuriuo prašoma įregistruoti ir paskelbti ženklą.

..................................................................

Ženklą įregistruoti ir skelbti standartiniais rašmenimis (pažymėti)

2
511

Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos (Nicos klasifikacijos) klasės ir prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai

...........................................................................................................................................................................

Pažymėti šį langelį, jeigu netilpęs prekių ir (ar) paslaugų sąrašas išvardytas papildomame lape priede, nurodant pareiškėjo žymą.

Prie prašymo pridedama:
1.
2.

 Ženklo vaizdas (fotokopija, etiketė)
Pirmosios (prioritetinės) paraiškos kopija

......... vaizdų (-ai)

3 egz.

............. lapų (-ai)

1 egz.

3.

Tarptautinės parodos administracijos pažyma

............. lapų (-ai)

1 egz.

4.

Įgaliojimas atstovui

............. lapų (-ai)

1 egz.

5.

Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas paraiškos mokestis

............. lapų (-ai)

1 egz.

6.

Papildomi lapai priede .........................................................................................................

............. lapų (-ai)

1 egz.

7.

Kiti dokumentai: ..................................................................................................................

............. lapų (-ai)

1 egz.

........................................................................................................................................................

............. lapų (-ai)

1 egz.

Pateiktus dokumentus pažymėti

............. lapų (-ai)

Iš viso:

......... vaizdų (-ai)
Pageidauju pranešimus gauti ne elektroniniu, o paprastu paštu (pažymėti)
Prašau atlikti skubią ekspertizę (papildomas mokestis sumokėtas)***** (pažymėti)

Pareiškėjas/atstovas
(Pareigos)**

(Parašas arba parašo faksimilė)

(Vardas ir pavardė)

A.V.

Mokestis
Už paraiškos padavimą sumokėtas

mokestis

Pavedimo numeris

Data

Mokėtojo vardas, pavardė ar
pavadinimas
Mokestis sumokėtas*
(VPB darbuotojo vardas ir pavardė)

(Data)

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.
** Pareigos nurodomos, jeigu pareiškėjas ar jo atstovas yra juridinis asmuo.
*** Pareiškėjo ir atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas yra skelbiami VPB oficialiame biuletenyje ir viešoje duomenų bazėje.
**** Elektroninis failas pateikiamas paraišką paduodant tik elektroniniu būdu.
***** Skubios ekspertizės terminas – 5 darbo dienos, skaičiuojamos pagal Prekių ženklų taisyklių 88 punktą.

_____________

