
Ansökan angående ett registrerat mönster

Med den här blanketten ansöker du om ändring av uppgifterna om ett mönster och dess innehavare och ombud.
Anvisningarna om ändring finns på vår webbplats på www.prh.fi/andringar_i_monsterregistrering

Typ av ansökan
Ange vad din ansökan avser.

Ändring av innehavarens namn
Ändring av innehavarens hemvist
Ändring av ombud
Ändring av ombudets namn
Ändring av ombudets hemvist
Adressändring

Överlåtelse av mönsterrätt
Ändring av mönster

Avgiftsfria ändringar

Avgiftsbelagda ändringar

Annan ansökan, vilken?

Uppgifter om registrerat mönster
Ange mönstrets registernummer. Om ändringen, till exempel en överlåtelse, gäller flera registrerade mönster med samma in-
nehavare, lämna in ansökningarna på en och samma blankett. Ange alla de registernummer som ändringen gäller. Observera 
att du måste betala en avgift för varje ändring.
Registernummer

Avgift
Om ansökan gäller en avgiftsbelagd ändring, betala avgiften innan du lämnar in ansökan. Bifoga kvittot på betalningen till din 
ansökan. 
Du kan betala avgiften till Patent- och registerstyrelsens (PRS) konto eller i vår besökskundtjänst. Ange sökandens namn och 
registernumret i betalningsuppgifterna. De gällande priserna hittar du på vår webbplats: www.prh.fi/avgifter_for_monster

Avgift för registeranteckning €

Har betalats till PRS konto Har betalats i PRS kundtjänst

Uppdaterade uppgifter om i registret antecknad innehavare
Om du ändrar innehavarens adress, hemvist eller namn, ange de nya uppgifterna i den här punkten.

Om innehavaren är ett företag, ange företagets firma (företagsnamn), FO-nummer, hemvist och postadress. 
Om innehavaren är en privatperson, ange innehavarens namn, hemkommun och postadress. 
Om innehavarens hemvist inte är i Finland, ange också stat (och eventuell delstat). 
Ange också telefonnummer och e-postadress för eventuell kontakt.
Innehavarens namn

Hemvist (kommun)

Gatuadress

Postnummer

FO-nummer

Land

Postkontor

Kontaktperson

Telefonnummer E-post



Uppdaterade uppgifter om i registret antecknat ombud
Ange här det nuvarande ombudets ändrade uppgifter. Ange ombudets namn och hemvist. Om ombudet är en utlänning, ange 
också stat. Ombudet måste ha sin hemvist inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ange också ombudets postad-
ress samt telefonnummer och e-postadress för eventuell kontakt.
Ombudets namn

Hemvist (kommun)

Gatuadress

Postnummer

Land

Postkontor

Telefonnummer E-post

Uppgifter om ny innehavare
Om ansökan avser överlåtelse av mönsterrätt, ange den nya innehavarens, det vill säga överlåtelsetagarens, uppgifter. 

Om den nya innehavaren är ett företag, ange företagets firma (företagsnamn), FO-nummer, hemvist och postadress. 
Om den nya innehavaren är en privatperson, ange innehavarens namn, hemkommun och postadress. 
Om den nya innehavarens hemvist inte är i Finland, ange också stat (och eventuell delstat). 
Ange också telefonnummer och e-postadress för eventuell kontakt.

Bifoga en kopia av ett dokument av vilket överlåtelsen och överlåtelsedatumet framgår.

Den nya innehavarens namn

Hemvist (kommun)

Gatuadress

Postnummer

FO-nummer

Land

Postkontor

Telefonnummer E-post

Uppgifter om nytt ombud
Ange det nya ombudets namn och hemvist. Om det nya ombudet är en utlänning, ange också stat. Ombudet måste ha sin 
hemvist inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ange också det nya ombudets postadress samt telefonnummer och 
e-postadress för eventuell kontakt. Bifoga en fullmakt för det nya ombudet.
Det nya ombudets namn

Hemvist (kommun)

Gatuadress

Postnummer

Land

Postkontor

Telefonnummer E-post

Sökandens eller ombudets referens

Vid behov kan du ange din referens

Ytterligare information
Här kan du ge sådana uppgifter om ansökan eller bilagan som inte ingår i punkterna ovan.



Bilagor
Om du ansöker om överlåtelse av mönsterrätt, bifoga en redogörelse för den nya innehavarens rätt till märket (till exempel 
en överlåtelsehandling). 
Om namnändringen gäller ett utländskt företag, bifoga ett intyg över namnändringen, till exempel ett handelsregisterutdrag. 
Om du ansöker om ändring av ett registrerat mönster, bifoga bilder av det nya mönstret.
Bifoga också kvittot på den betalda avgiften.

Överlåtelsehandlingar

Intyg över namnändring

Fullmakt

Bilder av mönstret

Kvitto på betald avgift

Underskrift
Fyll i datum, sökandens eller ombudets namn eller firma (företagsnamn) samt underskrift och namnförtydligande.
Datum (dd.mm.åååå) Underskrift och namnförtydligande

Skicka ansökan och bilagorna till PRS
Per e-post:
som e-postbilaga till tmposti@prh.fi eller registratur@prh.fi

Per post:
Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH

Med skyddad e-post:
Fyll i, underteckna och skanna blanketten och skicka den till 
PRS registratur med skyddad e-post på  
www.prh.fi/skyddad_epost

Du kan också lämna in ansökan i vår kundtjänst under 
öppettiderna, besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, 
Helsingfors

Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
www.prh.fi | Tfn 029 509 5855 | registratur@prh.fi | FO-nummer: 0244683-1
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