Mallin rekisteröinnin uudistamishakemus

Käytä tätä lomaketta, kun uudistat mallin rekisteröinnin ja muutat samalla rekisterissä olevia tietoja.
Lomaketta ei tarvitse täyttää, jos rekisteritiedot ovat ajan tasalla. Voit uudistaa rekisteröinnin maksamalla
uudistamismaksun PRH:n tilille.
Löydät ohjeet uudistamiseen verkkosivuiltamme: www.prh.fi/mallin_uudistaminen

Uudistettavan mallin rekisteritiedot
Ilmoita uudistettavan rekisteröinnin tiedot.
Alkuperäinen hakemusnumero

Rekisterinumero

Rekisteröinnin erääntymispäivä

Rekisteritietoihin tehtävät muutokset
Ilmoita tässä kohdassa, mitkä muutokset haluat tehdä uudistamisen yhteydessä.
Liitä hakemukseen tarvittava selvitys, jos ilmoitat uuden haltijan, haltijan nimen tai asiamiehen.
Jos ilmoitat osoitteen muutoksen, ilmoita uusi osoite hakijan tiedoissa.
Jos supistat mallin suoja-alaa, ilmoita mallit, joita uudistaminen ei koske.
Jos haluat tehdä samalla muun muutoksen mallirekisteriin, kirjoita mitä muutos koskee.

Uusi haltija. Liitteenä pitää olla asiakirja, joka osoittaa mallioikeuden siirtymisen
Nimenmuutos. Liitteenä pitää olla selvitys nimenmuutoksesta
Uusi asiamies. Liitteenä pitää olla valtakirja hakijalta uudelle asiamiehelle
Osoitteen muutos. Ilmoita uusi osoite hakijan tiedoissa
Suoja-alan supistus
Ilmoita mallit, joita ei uudisteta

Muu muutos, mikä:
Hakijan tiedot
Jos hakijana on yritys, ilmoita yrityksen toiminimi, Y-tunnus sekä kaupparekisteriin merkitty kotipaikka sekä postiosoite.
Jos hakijana on yksityishenkilö, ilmoita hakijan nimi. Ilmoita hakijan kotipaikka ja postiosoite.
Jos hakijan kotipaikka ei ole Suomessa, ilmoita valtion (ja mahdollisen osavaltion) nimi.
Ilmoita myös yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite mahdollisia yhteydenottoja varten.
Hakijan nimi tai toiminimi
Y-tunnus
Kotipaikka (kunta)

Maa

Katuosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Yhteyshenkilön nimi
Puhelinnumero

Sähköposti

Seuraavalle sivulle

Asiamiehen tiedot
Jos hakijan kotipaikka ei ole Suomessa, hänellä pitää olla asiamies, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueella.
Ilmoita asiamiehen nimi. Huomaa, että asiamies voi olla vain luonnollinen henkilö, ei oikeushenkilö.
Ilmoita asiamiehen kotipaikka. Jos asiamiehen kotipaikka ei ole Suomessa, ilmoita myös valtion nimi.
Ilmoita postiosoite sekä puhelinnumero ja sähköposti mahdollisia yhteydenottoja varten.
Asiamiehen nimi
Kotipaikka (kunta)

Valtio

Katuosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Maksut
Hakemusmaksun maksaminen on hakemuksen vireille tulon edellytys.
Ilmoita, kuinka mones uudistus on kyseessä. Huomaa, että varaosamallin voit uudistaa vain kahdesti.
Ilmoita uudistamismaksu sekä mahdollisten lisämaksujen määrä euroina. Ilmoita myös maksutapa.
Löydät maksut ja maksuohjeet verkkosivuiltamme: www.prh.fi/mallin_maksut

1. uudistus
2. uudistus
3. uudistus
Uudistamismaksu:
Luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen:
Yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen:
Maksun korotus, jos uudistamismaksu maksetaan rekisteröintikauden päätyttyä:
Maksut yhteensä:
Maksut on maksettu PRH:n pankkitilille

4. uudistus

PRH:n asiakaspalveluun

Lomakkeen allekirjoitus
Hakijan tai asiamiehen nimi tai toiminimi sekä allekirjoitus ja nimenselvennys.
Jos rekisteröinnin hakijana on joku muu kuin mallin luoja, vahvista, että oikeus malliin on siirtynyt hakijalle.

Vahvistan, että mallin luojaksi ilmoitettu henkilö on siirtänyt oikeutensa hakijaksi ilmoitetulle
Päiväys (pp.kk.vvvv)

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lisätietojen antaja, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Liitteet
Liitä hakemukseen kuitti maksetusta hakemusmaksusta ja muut tarvittavat asiakirjat.

Maksukuitti
Asiakirja, joka osoittaa mallioikeuden siirtymisen
Selvitys nimenmuutoksesta
Valtakirja
Muut liitteet

Toimita hakemus liitteineen PRH:lle
Sähköpostitse:
sähköpostin liitteenä osoitteeseen tmposti@prh.fi tai
kirjaamo@prh.fi

Postitse:
Patentti- ja rekisterihallitus
00091 PRH

Suojatulla sähköpostilla kirjaamoon:
Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lomake skannattuna PRH:n
kirjaamoon suojatulla sähköpostilla osoitteessa
www.prh.fi/suojattu_sahkoposti

Voit tuoda hakemuksen myös PRH:n asiakaspalveluun sen
aukioloaikoina, käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C,
Helsinki
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