
Hakemus merkin merkitsemiseksi laajalti 
tunnettujen tavaramerkkien luetteloon

Tällä lomakkeella haet merkkiä PRH:n ylläpitämään laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon.
Hakijan tiedot

Merkkiä koskevat huomautukset

Asiamiehen tiedot

Laajalti tunnetun tavaramerkin kuvaus

Hakijan nimi

Asiamiehen nimi

Katuosoite

Katuosoite

Postinumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Yhteyshenkilö

Sähköposti

SähköpostiPuhelinnumero

Puhelinnumero

Ilmoita hakijan nimi, Y-tunnus ja postiosoite. Jos hakijalla ei ole Y-tunnusta, ilmoita yrityksen kaupparekisteritunnus.
Ilmoita myös yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Ilmoita tässä mahdolliset merkkiä koskevat huomautukset, kuten merkin selitys.

Ilmoita asiamiehen nimi, Y-tunnus tai henkilötunnus sekä postiosoite. Halutessasi ilmoita asiamiehen viite sekä 
puhelinnumero ja sähköposti mahdollisia yhteydenottoja varten. 

Kirjoita tähän sanamerkki, jota hakemus koskee. 
Jos merkkiin liittyy kuvio tai kuvioelementti, liitä hakemukseen erillinen kuva tavaramerkistä. 
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Y-tunnus

Y-tunnus

Asiamiehen viite

Henkilötunnus

Tavarat ja palvelut
Ilmoita tässä ne tavarat ja palvelut, joille katsot merkin tulleen laajalti tunnetuksi. Ilmoita myös niitä vastaavat 
tavaramerkkiluokat. 

Kohderyhmä
Jos laajalti tunnetulla tavaramerkillä on rajoitettu kohderyhmä, ilmoita kohderyhmä.



Hakemusmaksu
Maksa ennen kuin jätät hakemuksen. Maksun voit suorittaa viraston tilille tai asiakaspalveluun. Ilmoita maksun tiedoissa 
hakijan nimi ja laajalti tunnettu tavaramerkki. Voimassa olevat hinnat löydät verkkosivuiltamme:  
www.prh.fi/tavaramerkkien_hinnat

Hakemusmaksu: €

Maksettu PRH:n tilille 

Selvitys tunnettuudesta

Maksukuitti

Merkin kuva

Valtakirja

Lähetä hakemus liitteineen PRH:lle
Postitse: 
Patentti- ja rekisterihallitus
00091 PRH

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

Sähköpostitse: 
sähköpostin liitteenä osoitteeseen tmposti@prh.fi tai 
kirjaamo@prh.fi

Suojatulla sähköpostilla:
Lähetä lomake skannattuna PRH:n kirjaamoon osoitteessa: 
www.prh.fi/suojattu_sahkoposti 
Käytä suojattua sähköpostia esimerkiksi, jos hakemuksessa 
on henkilötunnus.

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
www.prh.fi | Asiakaspalvelu: 029 509 5855 | kirjaamo@prh.fi | Y-tunnus: 0244683-1
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Päiväys (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lomakkeen allekirjoitus 
Lisää päiväys, hakijan tai asiamiehen nimi tai toiminimi sekä allekirjoitus ja nimenselvennys.

Maksettu PRH:n asiakaspalveluun

Liitteet
Toimita liitteenä selvitys ja näyttö siitä, millä perusteilla katsot, että merkki on laajalti tunnettu. Liitä hakemukseen kuitti 
hakemusmaksun maksamisesta. Liitä tarvittaessa hakemukseen myös merkin kuva ja mahdollinen asiamiehen valtakirja.
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