ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία παραλαβής(ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ)

/

Αριθ. σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής)

Mod.009

Για το γραφείο παραλαβής

/

*Γλώσσα
Γλώσσα της αίτησης ή
κωδικός ISO

ES

DE

EN

FR

IT

Στοιχεία αναφοράς σας
(όχι περισσότεροι από 20 χαρακτήρες)

Δεύτερη γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το
σύνολο της αλληλογραφίας που σχετίζεται με την παρούσα
αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος

πολλαπλή αίτηση σε
επισυναπτόμενο φύλλο

Αριθμός
αναγνώρισης

*Καταθέτης

Επωνυμία νομικής
οντότητας ή
ονοματεπώνυμο
Νομική μορφή της οντότητας

νομική οντότητα

φυσικό πρόσωπο

Τηλ., Φαξ, Ηλ. ταχ.
Διεύθυνση
Οδός και αριθμός
Πόλη και ταχ. κώδικας
Χώρα
Ταχυδρομική διεύθυνση
(εάν είναι διαφορετική
από την ανωτέρω)
Εθνικότητα
συνημμένο

*Σήμα
Λεκτικό σήμα
Σήμα απεικόνισης
Σήμα τριών διαστάσεων

Χρωματικό σήμα
καθ’ εαυτό
Σήμα ήχου

Άλλο
(προσδιορίστε)

Αναφορά του/των
χρώματος(άτων)
Περιγραφή του σήματος

συνημμένο
συνημμένο

Παραίτηση

συνημμένο

Συλλογικό σήμα

Κανονισμός που διέπει τη χρήση συλλογικού
σήματος

συνημμένο

θα υποβληθεί

Απαιτηθείσες εθνικές εκθέσεις έρευνας (υπόκεινται σε καταβολή πρόσθετου τέλους)
*Κατάλογος προϊόντων και
υπηρεσιών

Ίδιος κατάλογος όπως αναφέρεται σε προηγούμενη
καταχώριση κοινοτικού σήματος αριθ.

Αρ. κλάσης Προϊόντα και υπηρεσίες

#TM009EL01V2E

συνέχεια σε επισυναπτόμενο φύλλο
Υπογραφή
Όνομα

* Υποχρεωτικά στοιχεία

* Υπογραφή

1

αρ.σελ.
από

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Αντιρόσωπος

Αριθ. αναγνώρισης

Ονοματεπώνυμο
Τηλ., Φαξ, Ηλ. ταχ.
Διεύθυνση
Οδός και αριθμός
Πόλη και ταχ. κώδικας
Χώρα
Ταχυδρομική διεύθυνση
(εάν είναι διαφορετική από
την ανωτέρω)
Ιδιότητα του αντιπροσώπου
Αξίωση
προτεραιότητας

δικηγόρος

ομάδα αντιπροσώπων

επαγγελματίας δικηγόρος

Ο καταθέτης διεκδικεί την προτεραιότητα
της/των προγενέστερης/-ων κατάθεσης/-εων
που αναφέρεται/-ονται κάτωθι

ΠΙστοποιητικό(ά)

Χώρα πρώτης καταχώρισης

υπάλληλος
θα
υποβληθεί

συνημμένο

Ημερομηνία καταχώρισης*

Αριθμός

/

/

Πρόσθετο/-α φύλλο(α)
Διεκδίκηση της
αρχαιότητας

Ο καταθέτης διεκδικεί την αρχαιότητα της/των
προγενέστερης/-ων καταχώρισης/-εων που
αναφέρεται/-ονται κάτωθι

Πιστοποιητικό(ά)

Τύπος (εθνικός / διεθνής)

Κράτος μέλος

συνημμένο

θα υποβληθεί

Ημερομηνία καταχώρισης*

Αριθμός

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
Πρόσθετο φύλλο(α)

Μετατροπή σύμφωνα με το
Πρωτόκολλο της Μαδρίτης

Μετάφραση των ακολούθων
Κατάλογος προϊόντων/
υπηρεσιών

Αριθμός διεθνούς καταχώρισης
Ημερομηνία ακύρωσης της διεθνούς
καταχώρισης

/

/

Χρώματα

Ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης

/

/

Περιγραφή του σήματος

Ημερομηνία προτεραιότητας
της διεθνούς καταχώρισης

/

/

Καταβολή τελών

συνημμένο
συνημμένο
συνημμένο

Παραίτηση

Τρέχων λογαριασμός, ο οποίος τηρείται στο ΓΕΕΑ

Βασικό τέλος αίτησης κοινοτικού €
σήματος

Αριθ. λογαριασμού

Τέλος για περισσότερες από 3 €
κλάσεις
€
Τέλος για εθνικές εκθέσεις
έρευνας

Να μην χρησιμοποιηθεί ο τρέχων λογαριασμός
μου, ο οποίος τηρείται στο ΓΕΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ
#TM009EN02V2E

συνημμένο

Βασικό τέλος και, όπου ισχύει, το τέλος για τις εθνικές
εκθέσεις έρευνας

€

Να γίνει ανάληψη από τον τρέχοντα λογαριασμό του
καταθέτη/ αντιπροσώπου, ο οποίος τηρείται στο ΓΕΕΑ

Καταβολή στον λογαριασμό του ΓΕΕΑ

αμέσως

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
La Caixa
Ημερομηνία κατάθεσης
(ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ)
* ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ

ένα μήνα μετά την ημερομηνία υποβολής
/

/

μαζί με το τέλος κλάσης

RESET FORM

αρ. σελ.
από

