
Mallin ennakkotutkimustilaus

Tällä lomakkeella voit tilata mallin ennakkotutkimuksen Patentti- ja rekisterihallitukselta. Tutkimuksessa etsimme 
ne mallit, jotka tulisivat varsinaisessa mallin rekisteröintihakemuksen käsittelyssä harkittaviksi estemalleina.  

Huom! Ennakkotutkimus on salassapidettävä. Ennakkotutkimuksen tilaaminen ei tee mallia julkiseksi. 

Lisätietoa ennakkotutkimuksesta, sen sisällöstä ja hinnoista saat verkkosivuiltamme: www.prh.fi/mallin_ennakkotutkimus
Löydät tämän lomakkeen täytettäväksi PDF-muodossa: www.prh.fi/mallioikeuslomakkeet       
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Tutkittava malli (tavaran yleisnimi)

Mallin käyttötarkoitus (lyhyt selvitys)

Tavaraluokka tai -luokat, joissa malli halutaan tutkittavaksi

Kuvat tutkittavasta mallista on liitteenä:

Tutkittavan mallin tiedot
Ilmoita, mikä tavara tutkittava malli on. Ilmoita myös mallin käyttötarkoitus. Ilmoita lisäksi ne tavaraluokat, joissa malli 
tutkitaan. Liitä tilaukseen selvät kuvat tutkittavasta mallista. Jotta tutkimustuloksesta saataisiin luotettava, on tutkittava malli 
esitettävä eri puoliltaan ja kokonaisuudessaan.  

Tutkittavasta mallista olisi hyvä olla kuvat, jotka esittävät sen hieman vinosta kuvakulmasta. Kuvat voivat olla joko valokuvia 
tai piirustuksia, mutta eivät kuitenkaan yleensä teknisiä piirustuksia. Huonot kuvat vähentävät tutkimustuloksen  
luotettavuutta.

Tilaajan tiedot

Tilaajan nimi

Katuosoite

Postinumero

Lisätietojen antajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero

Postitoimipaikka

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.

Y-tunnus / Henkilötunnus Tilaajan viite

Sähköposti Puhelin

Laskutusosoite

Katuosoite

Operaattorin nimi Välittäjätunnus 

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

Postinumero Postitoimipaikka

Verkkolaskutusosoite



Päiväys (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lomakkeen allekirjoitus 
Päiväys, tilaajan allekirjoitus ja nimenselvennys.

Toimita lomake ja kuvat PRH:lle
Postitse:
Patentti- ja rekisterihallitus
Mallioikeudet
00091 PRH

Sähköpostitse: 
sähköpostin liitteenä osoitteeseen kirjaamo@prh.fi 
 
Suojatulla sähköpostilla PRH:n kirjaamoon: 
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 5050| kirjaamo@prh.fi  | Y-tunnus: 0244683-1
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Toimitustapa
Ilmoita, haluatko tutkimustulokset sähköpostilla vai postitse. 
Huomaa, että lisäämme postitse toimitettaessa toimituslisän tutkimuksen hintaan.

Sähköpostitse Postitse
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