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-4 forma
LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI
Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

Prašymo gavimo data

*

* Užpildo Valstybinis patentų biuras
PRAŠYMAS
ĮRAŠYTI PARAIŠKOS ARBA ŽENKLO
REGISTRACIJOS PADALIJIMĄ

Pareiškėjo arba ženklo savininko
žyma ..................................................

**

Atstovo žyma ....................................

**

** Paties pareiškėjo, ženklo savininko/atstovo šiam
prašymui suteikta žyma

1

Prašome įrašyti paraiškos ar ženklo registracijos padalijimą

2

Paraiška arba registracija, kuriai skirtas prašymas
2.1. Paraiškos numeris
2.2. Registracijos numeris

3

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

Paraiškos padavimo data

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

Pareiškėjas ir (arba) ženklo savininkas
3.1. Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas*** ............................................................
3.2. Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens kodas ....................................................................
3.3. Adresas, valstybės kodas, el. pašto adresas ...........................................................................
3.4. Susirašinėjimo adresas (jei reikia) ........................................................................................
*** Jei šis duomuo nesutampa su paraiškoje ar Registre įrašytais duomenimis, turi būti pateiktas atskiras prašymas
įrašyti pakeitimus paraiškoje ar Registre (ZP-2 forma) ar teisių perdavimą (ZP-6 forma) dėl kiekvieno tarpinio
pakeitimo ar teisės perdavimo.

3.5. ⬜

4

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ir (arba) ženklo savininkai ir jie išvardyti
papildomame lape priede, nurodant 3.1 – 3.4 punktų duomenis.

Atstovas
4.1. Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas ..................................................................
4.2. Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens kodas .....................................................................
4.3. Adresas, valstybės kodas, el. pašto adresas ............................................................................

2

5

Prekės ir (arba) paslaugos, kurios įrašomos atskirtoje paraiškoje ar ženklo registracijoje
Prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai, sugrupuoti pagal Nicos klasifikacijos klases (atskirtoje
paraiškoje) ....................................................................................................................................

⬜

6

Pažymėti šį langelį, jeigu papildomame lape išvardijamos prekės ir (arba) paslaugos, kurios turi būti
nurodytos atskirtoje paraiškoje arba registracijoje, sugrupuotos pagal Nicos klasifikacijos klases.

Prie prašymo pridedama:
6.1. ⬜
6.2. ⬜
6.3. ⬜

Įgaliojimas atstovui
Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis
Papildomi lapai priede
Iš viso:
Pateiktus dokumentus pažymėti ☒

7

.......... lapų, 1 egz.
.......... lapų, 1 egz.
.......... lapų, 1 egz.
........ lapų

Parašas arba parašo faksimilė
7.1.

Pasirašiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė ...........................................................

7.2.

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

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

(Parašas arba parašo faksimilė)

(Data)

A. V.

8

Mokestis:
Už paraiškos ar ženklo registracijos padalijimą
sumokėtas
Pavedimo numeris

mokestis
Data

Mokėtojo vardas, pavardė ar
pavadinimas
Mokestis sumokėtas*

⬜
(VPB darbuotojo vardas ir pavardė)

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.
_________________

(Data)

