
Ansökan om förnyelse av mönsterregistrering

Använd den här blanketten när du förnyar din mönsterregistrering och samtidigt ändrar uppgifterna i registret. 
Du behöver inte fylla i blanketten om registeruppgifterna är uppdaterade. Du kan också förnya din registrering 
genom att betala en förnyelseavgift till vårt konto.
Anvisningarna om förnyelse finns på vår webbplats på www.prh.fi/fornya_ditt_monster

Sökandens namn eller firma (företagsnamn)

FO-nummer

Hemvist (kommun) Land

Gatuadress

Postnummer Postkontor

Uppgifter om sökande
Om sökanden är ett företag, ange företagets firma (företagsnamn), FO-nummer samt hemvist och postadress som har 
antecknats i handelsregistret. 
Om sökanden är en privatperson, ange sökandens namn. Ange sökandens hemvist och postadress. 
Om sökandens hemvist inte är i Finland, ange också stat (och eventuell delstat).
Ange också kontaktperson, telefonnummer och e-postadress för eventuell kontakt. 

Telefonnummer E-postadress

Registreringens förfallodag

Ursprungligt ansökningsnummer Registernummer

Registeruppgifter om det mönster som ska förnyas
Ange uppgifter om den registrering som ska förnyas.

Ändringar i registeruppgifterna
Ange här de ändringar som du i samband med förnyelsen vill göra. 
Om du anmäler ny innehavare, innehavarens nya namn eller nytt ombud, bifoga till ansökan den redogörelse som behövs.  
Om du anmäler adressändring, ange den nya adressen i sökandens uppgifter.
Om du inskränker mönstrets skyddsomfång, ange de mönster som förnyelsen inte gäller. 
Om du samtidigt vill göra en annan ändring i mönsterregistret, ange vad ändringen gäller. 

Ny innehavare. En handling som visar att mönsterrätten har överlåtits ska medfölja som bilaga

Namnändring. En redogörelse för namnändringen ska medfölja som bilaga

Nytt ombud. Fullmakt för nytt ombud av sökanden ska medfölja som bilaga

Adressändring. Ange den nya adressen i sökandens uppgifter

Inskränkning av skyddsomfång
Ange de mönster som inte förnyas

Annan ändring, vad:

Kontaktpersonens namn



Bifoga till ansökan en kopia av kvittot över betald ansökningsavgift och övriga handlingar som behövs.
Betalningskvitto
Handling som visar att mönsterrätten har överlåtits
Redogörelse för namnändringen
Fullmakt

Avgifter
Betalning av ansökningsavgiften är ett villkor för att ansökan anses gjord. 
Ange vilken förnyelse i ordningen det är fråga om. Observera att du kan förnya reservdelsmönster endast två gånger. 
Ange förnyelseavgiften och beloppet av eventuella tilläggsavgifter i euro. Ange också betalningssätt. 
Avgifterna och betalningsanvisningarna finns på vår webbplats på www.prh.fi/avgifter_for_monster  

Förnyelseavgift:

Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första:
Avgiftshöjning om förnyelseavgiften betalas efter registreringsperiodens utgång:

Avgifterna sammanlagt:

Avgifterna har betalats till PRS konto i PRS kundtjänst

Underskrift
Sökandens eller ombudets namn eller firma (företagsnamn) samt underskrift och namnförtydligande. 
Om sökanden av registreringen är någon annan än mönsterskaparen, ska du bekräfta att rätten till mönstret har överlåtits till 
sökanden.

Datum (dd.mm.åååå) Underskrift och namnförtydligande

Jag bekräftar att den som har angetts som mönsterskapare har överlåtit sin rätt till den som har angetts som 
sökande

Mer information ges av (telefonnummer och e-postadress)

Ombudets namn

Hemvist (kommun) Stat

Gatuadress

Postnummer Postkontor

Uppgifter om ombud
Om sökandens hemvist inte är i Finland, måste sökanden ha ett ombud vars hemvist finns inom europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 
Ange ombudets namn. Observera att endast en fysisk person, inte en juridisk person, kan vara ombud.
Ange ombudets hemvist. Om ombudets hemvist inte är i Finland, ange också stat. 
Ange postadress samt telefonnummer och e-postadress för eventuell kontakt.

Telefonnummer E-postadress

Klassavgift för varje klass utöver den första:

1:a förnyelsen 2:a förnyelsen 3:e förnyelsen 4:e förnyelsen

Bilagor

Övriga bilagor

Lämna in 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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