
Beställning av förgranskning av mönster

Med den här blanketten kan du beställa en förgranskning av ditt mönster från Patent- och registerstyrelsen 
(PRS). Vid granskningen söker vi sådana mönster som vid den egentliga handläggningen av ansökan skulle tas 
upp till prövning som eventuella hinder. 
 
Obs! Förgranskningen är konfidentiell. Att du beställer en förgranskning gör inte mönstret offentligt.
 
Mer information om förgranskningen och dess innehåll och avgifter finns på vår webbplats på www.prh.fi/forgranskning_av_monster 
Du kan fylla i blanketten i pdf-format på www.prh.fi/monsterrattsblanketter
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Mönster som ska granskas (varans allmänna benämning)

Mönstrets ändamål (kortfattat)

Varuklass eller -klasser i vilka mönstret ska granskas

Bilder av det mönster som ska granskas finns som bilaga:

Uppgifter om det mönster som ska granskas
Ange vilken slags vara det mönster som ska granskas är. Ange också mönstrets ändamål. Därtill ange de varuklasser i vilka 
mönstret ska granskas. 
Bifoga till beställningen tydliga bilder av det mönster som ska granskas. För att få ett så tillförlitligt granskningsresultat som 
möjligt ska mönstret visas i bilderna i sin helhet och från alla sidor. 
 
Det skulle vara bra om bilderna också visar mönstret från en något sned bildvinkel. Bilderna kan vara antingen fotografier 
eller teckningar men i allmänhet inte tekniska ritningar. Dåliga bilder kan leda till ett mindre tillförlitligt granskningsresultat.

Uppgifter om beställare

Beställarens namn

Gatuadress

Postnummer

Namn, e-postadress och telefonnummer för den person som ger ytterligare information

Postkontor

Ange beställarens firma (företagsnamn) och FO-nummer eller namn och personbeteckning. Vid behov kan du ange din 
referens. Ange e-postadress eller postadress dit resultaten skickas. Ange uppgifter om den person som kan ge ytterligare 
information om föremålet för granskningen. 
Beställningen är konfidentiell och vi kommer endast att vara i kontakt med beställaren och den angivna personen som ger 
ytterligare information. 

FO-nummer / Personbeteckning Beställarens referens

E-post Telefon

Faktureringsadress

Gatuadress

Operatörens namn Förmedlarkod 

Ange postadress för fakturering om den inte är samma som beställarens postadress. Om du vill ha en nätfaktura, ange 
postadress samt adress för nätfakturor, operatörens namn och förmedlarkod.

Postnummer Postkontor

Adress för nätfakturor



Datum (dd.mm.åååå) Underskrift och namnförtydligande

Underskrift
Datum och beställarens underskrift och namnförtydligande.

Lämna in blanketten och bilderna till PRS
Per post: 
Patent- och registerstyrelsen 
Mönsterrätt 
00091 PRH 

Per e-post: 
som e-postbilaga till registratur@prh.fi 
 
Via skyddad e-post till vår registratur: 
Närmare anvisningar finns på www.prh.fi/skyddad_epost

Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors 
www.prh.fi | Tfn 029 509 5050 | registratur@prh.fi | FO-nummer: 0244683-1
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Leveranssätt
Ange om du vill få granskningsresultaten per e-post eller per post. 
Observera att det tillkommer ett expeditionstillägg på priset för granskningen vid leverans per post.

Per e-post Per post
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