
Nimitys:

Suomi

Suojatulla sähköpostilla

Ruotsi Englanti 

Tutkimuspalvelutilaus

Tällä lomakkeella voit tilata keksintöä koskevan tutkimuspalvelun Patentti- ja rekisterihallitukselta. 

Löydät tämän lomakkeen täytettäväksi PDF-muodossa: www.prh.fi/patenttilomakkeet
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Kiinteähintaiset tutkimukset

Tuntihintaiset tutkimukset

Lisäpalvelut ja laskutuslisä

Kiinteähintainen uutuustutkimus, hinta 950 €  

Tuntihintainen uutuustutkimus

Patentin validiteettitutkimus

Tekniikan tason selvitys

Toimintavapaustutkimus

Ilmoita toimintavapaustutkimuksen kohdemaat:

Tuntimäärä:

Tuntimäärä:

Tuntimäärä:

Tuntimäärä:

Tuntimäärä:

Tuntimäärä:

Kilpailijaseuranta

Muu tiedonhaku

Uutuustutkimuksen lisäpalvelu: Patentoitavuuden arviointi, hinta 950 €

Lisäpalvelu: Kommentti viitejulkaisujen sisällöstä, hinta 325 €

Laskutuslisä, hinta 6,50 €

Hinta yhteensä (alv 24 %)

Arvonlisävero 24 %

Veroton hinta yhteensä (alv 0 %)

Tilattava tutkimus
Valitse rastittamalla haluamasi tutkimus ja mahdolliset lisäpalvelut. Jos tilaat tuntihintaisen tutkimuksen, ilmoita myös halua-
masi tutkimukseen käytettävä tuntimäärä. 

Tuntihintaisessa tutkimuksessa hinta muodostuu perusmaksusta ja tuntihinnasta:
• perusmaksu 170 € + alv 24 % = 210,80 €
• tuntihinta 130 € + alv 24 % = 161,20 €
Esimerkiksi 10 tuntia tutkimusta maksaa 1470 € + alv 24 % = 1822,80 €.

Kaikkiin tilauksiin lisätään laskutuslisä ja arvonlisävero 24 %. 

Tutustu tutkimusten ja lisäpalvelujen sisältöön ja hintoihin PRH:n verkkosivuilla www.prh.fi/patentin-tutkimuspalvelut
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Keksinnön tai tutkittavan asian nimitys

Raportin kieli

Tutkimustuloksen toimitustapa

Anna keksinnön tai tutkittavan asian yksilöivä lyhyt nimitys.

Ilmoita, millä kielellä haluat tutkimusraportin.

Ilmoita, haluatko tutkimustulokset suojatulla sähköpostilla vai postitse.

Postitse

€



Tilaajan tiedot

Laskutusosoite

Tilaajan nimi

Katuosoite

Katuosoite

Operaattorin nimi 

Postinumero

Lisätietojen antajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero

Postitoimipaikka

Välittäjätunnus 

Ilmoita tilaajan toiminimi ja Y-tunnus tai nimi ja henkilötunnus. Voit halutessasi antaa oman viitteesi. Ilmoita sähköpostiosoite 
tai postiosoite, johon tulokset lähetetään. Ilmoita sen henkilön tiedot, joka voi antaa lisätietoja tutkimuksen kohteesta.
Tilaus on luottamuksellinen ja olemme yhteydessä ainoastaan tilaajaan ja hänen ilmoittamaansa lisätietojen antajaan.

Ilmoita laskutusta varten postiosoite, jos se on muu kuin tilaajan postiosoite. Jos haluat verkkolaskun, ilmoita postiosoitteen 
lisäksi verkkolaskutusosoite, operaattorin nimi ja välittäjätunnus.

Y-tunnus / Henkilötunnus

Postinumero

Tilaajan viite

Postitoimipaikka

Sähköposti

Verkkolaskutusosoite

Puhelin

Päiväys (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lomakkeen allekirjoitus 
Päiväys, tilaajan allekirjoitus ja nimenselvennys. Allekirjoittaja sitoutuu lunastamaan tutkimuspalvelun tuloksen.

Liitteet
Liitä tilaukseen yksityiskohtainen kuvaus tutkimuksen kohteesta.

Kuvaus keksinnöstä tai tutkimuksen kohteesta

Muut liitteet:

Toimita lomake liitteineen PRH:lle
Postitse osoitteella: 
Patentti- ja rekisterihallitus 
Patentin neuvonta 
00091 PRH

Suojatulla sähköpostilla patentin neuvontaan:  
tarkemmat ohjeet: www.prh.fi/suojattu_sahkoposti

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki 
www.prh.fi | Puh: 029 509 5858 | kirjaamo@prh.fi  | Y-tunnus: 0244683-1
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