Tutkimuspalvelutilaus
Tilaan PRH:lta alla mainitun tutkimuspalvelun:
Tilaaja
Nimi

Tilaajan viite

Sähköposti

Puhelin

Toimitusosoite

Henkilötunnus / Y-tunnus

Laskutusosoite (mikäli eri kuin yllä)

Yhteyshenkilö (mikäli eri kuin tilaaja; nimi, puhelin, sähköposti)

postitus

Tutkimustuloksen toimitustapa:

suojatulla sähköpostilla

Keksinnön/tutkittavan asian nimitys

Tilauslomakkeen liitteenä on toimitettava kuvaus tutkittavasta asiasta.
Tutkimuksen tyyppi
Uutuustutkimus, kiinteähintainen
Uutuustutkimus, tuntihintainen

Lisäpalvelut
Kommentti viitejulkaisujen sisällöstä
Patentoitavuuden arviointi
(uutuustutkimukseen)

Tekniikan tason selvitys
Toimintavapausselvitys

Kohdemaat:

Patentin validiteettitutkimus
Kilpailijaseuranta
Muu tiedonhaku

Tutkimustuloksen raportointi
Tutkimusraportti sisältää aina viitetiedot tutkittavaan asiaan läheisesti liittyvistä viitejulkaisuista.
Tilaan lisämaksusta myös
kopiot viitejulkaisuista,
kopiot ainoastaan muista kuin patenttijulkaisuista (esim. tieteelliset artikkelit, konekäännökset.
Tekijänoikeuksien vuoksi voimme lähettää nämä vain paperipostilla).
Sitoudun lunastamaan tutkimustuloksen edellyttäen, että kustannusten yläraja on
tutkimuksesta
euroa (+ 24 % alv) ja
julkaisukopioista

Paikka ja päiväys

Sörnäisten rantatie 13 C,
Helsinki

euroa (+ 24 % alv).

Allekirjoitus ja nimenselvennys

00091 PRH

Asiakaspalvelunumero
029 509 5050

www.prh.fi

Tutkimuspalvelutilaus
Lomakkeen täyttö
Tilaaja
Tilaus on luottamuksellinen ja olemme yhteydessä ainoastaan tilaajaan. Voit halutessasi antaa myös muun
yhteyshenkilön, esimerkiksi keksijän yhteystiedot. Laskutusta varten tarvitsemme tilaajan henkilötunnuksen tai Ytunnuksen.
Tutkimustuloksen toimitustapa
Toimitamme tutkimustulokset joko paperimuodossa postitse tai sähköisessä muodossa suojattuna
sähköpostiviestinä.
Tutkimuksen tyyppi ja lisäpalvelut
Tarkemmat kuvaukset tutkimusten ja lisäpalvelujen sisällöistä ja hinnoista löytyvät PRH:n verkkosivuilta
www.prh.fi
Tutkimustulosten raportointi
Voit halutessasi tilata maksulliset kopiot tutkimusraportin viitejulkaisuista. Kopiot lähetetään joko paperikopioina
tai PDF-kopioina, sen mukaan onko tutkimustuloksen toimitustapa postitse vai sähköpostilla. Useimmat
patenttijulkaisut ovat saatavissa esimerkiksi ilmaisesta Espacenet-tietokannasta (fi.espacenet.com). Halutessasi
lähetämme kopiot ainoastaan muista kuin patenttijulkaisuista, esimerkiksi tieteellisistä julkaisuista tai
käännöksistä. Tekijänoikeuksien vuoksi voimme lähettää nämä vain paperipostilla. HUOM! Tutkimuksissa ei
voida antaa tietoja ei-julkisista hakemuksista (alle 18 kk vanhoista).
Kustannusten ylärajan merkitseminen
Tilattaessa tuntiveloitteista tutkimuspalvelua, tulee tilaukseen merkitä tutkimuskustannusten yläraja. Jos haluat
myös kopioita viitejulkaisuista, merkitse yläraja myös kopiokustannuksista. Merkittyihin summiin lisätään ALV
sekä toimitus ja laskutuslisät.
Täytetty tilauslomake liitteineen toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle
postitse:
Patentti- ja rekisterihallitus
Patentin neuvonta
00091 PRH

Sörnäisten rantatie 13 C,
Helsinki

tai

suojatulla sähköpostilla:
https://turvaposti.prh.fi/
(valitse viestin vastaanottajaksi "Patentin
neuvonta")
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