
Ansökan om anteckning av ett märke i 
förteckningen över väl kända varumärken

Med den här blanketten ansöker du om anteckning av ett märke i förteckningen över väl kända varumärken hos 
Patent- och registerstyrelsen (PRS).
Uppgifter om sökande

Anmärkningar om märket

Uppgifter om ombud

Återgivning av väl känt varumärke

Sökandens namn

Ombudets namn

Gatuadress

Gatuadress

Postnummer

Postnummer

Postkontor

Postkontor

Kontaktperson

E-post

E-postTelefon

Telefon

Ange sökandens namn, FO-nummer och postadress. Om sökanden inte har FO-nummer, ange företagets  
handelsregisternummer.
Ange också kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress.

Ange eventuella anmärkningar om märket, såsom en beskrivning av märket.

Ange ombudets namn, FO-nummer eller personbeteckning och postadress. Om du vill kan du ange ombudets referens 
samt telefonnummer och e-postadress för eventuell kontakt.

Skriv ordmärket som ansökan gäller. 
Om märket innehåller en figur eller ett figurelement, bifoga en separat bild av varumärket. 
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FO-nummer

FO-nummer

Ombudets referens

Personbeteckning

Varor och tjänster  
Ange de varor och tjänster för vilka du anser att märket har blivit väl känt. Ange också motsvarande varumärkesklasser.

Målgrupp
Ange målgrupp om det väl kända varumärket har en begränsad målgrupp.



Ansökningsavgift
Betala avgiften innan du lämnar in ansökan. Du kan betala avgiften till PRS konto eller i vår kundtjänst. Ange sökandens 
namn och det väl kända varumärket i betalningsuppgifterna. De gällande priserna hittar du på vår webbplats:  
www.prh.fi/prislista_for_varumarken

Ansökningsavgift: €

Har betalats till PRS konto

Redogörelse för att märket är väl känt

Kvitto

Bild av märket

Fullmakt

Skicka ansökan och bilagorna till PRS
Per post:
Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH

Du kan också lämna in ansökan i vår kundtjänst under öp-
pettiderna. Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsing-
fors

Per e-post: 
som e-postbilaga till tmposti@prh.fi eller registratur@prh.fi

Med skyddad e-post:
Skanna blanketten och skicka den till PRS registratur på 
www.prh.fi/skyddad_epost 
Använd skyddad e-post till exempel om ansökan innehåller 
personbeteckningar.

Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
www.prh.fi | Kundtjänst: 029 509 5855 | registratur@prh.fi | FO-nummer: 0244683-1
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Datum (dd.mm.åååå) Underskrift och namnförtydligande

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

Har betalats i PRS kundtjänst

Bilagor
Bifoga en redogörelse och bevis för de grunder på vilka du anser att märket är väl känt. Bifoga kvittot på den betalda 
ansökningsavgiften. Vid behov bifoga också en bild av märket och eventuell fullmakt för ombud.
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