
Tavaramerkin ennakkotutkimustilaus

Tällä lomakkeella voit tilata haluamasi tavaramerkin ennakkotutkimuksen Patentti- ja rekisterihallitukselta. 
 
Huom! Tilaus ja tutkimustulos ovat luottamuksellisia. 

Lisätietoa ennakkotutkimuksista, niiden sisällöstä ja hinnoista saat verkkosivuiltamme: www.prh.fi/tavaramerkin_ennakkotutkimukset 
Löydät tämän lomakkeen täytettäväksi PDF-muodossa: www.prh.fi/tavaramerkkilomakkeet
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Tutkittavan tavaramerkin tiedot

Tutkittava tavaramerkki (tarvittaessa eri liitteenä)

Ilmoita tutkittava tavaramerkki. Jos merkki sisältää kuvion, lisää kuva tavaramerkistä tilauksen liitteeksi. 
Ilmoita ne tavara- ja/tai palvelulajit sekä luokat, joissa tutkimus tehdään. 
Huomaa, että tilauksessa tutkimme vain yhden merkin. 

Tutkittava tavara- ja/tai palveluluokka (tavara-ja/tai palvelunimikkeet)

Laaja ennakkotutkimus

Sanamerkki

Kuviomerkki

Sana- ja kuviomerkki

Suppea ennakkotutkimus

Sekaannusvaara

Erottamiskyky 

Tutkimuksen tyyppi
Ilmoita, millaisen tutkimuksen haluat tilata. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista.

Tilaajan tiedot

Tilaajan nimi

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Lisätietojen antajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero

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

Sähköposti Puhelin

Tilaajan viite

Laskutusosoite

Katuosoite

Operaattorin nimi 

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

Postinumero

Verkkolaskutusosoite

Postitoimipaikka

Välittäjätunnus

http://www.prh.fi/tavaramerkin_ennakkotutkimukset 
http://www.prh.fi/tavaramerkkilomakkeet


Toimitustapa
Ilmoita, haluatko tutkimustulokset sähköpostilla vai postitse. 
Huomaa, että lisäämme postitse toimitettaessa toimituslisän tutkimuksen hintaan.
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Sähköpostitse

Päiväys (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lomakkeen allekirjoitus 
Päiväys, tilaajan allekirjoitus ja nimenselvennys.

Liitteet
Tarvittaessa liitä tilaukseen kuva tutkittavasta tavaramerkistä.

Toimita lomake liitteineen PRH:lle
Postitse: 
Patentti- ja rekisterihallitus 
Tavaramerkit 
00091 PRH

Sähköpostitse:  
sähköpostin liitteenä osoitteeseen kirjaamo@prh.fi 

Suojatulla sähköpostilla PRH:n kirjaamoon:  
tarkemmat ohjeet: www.prh.fi/suojattu_sahkoposti

Postitse

Kuva tutkittavasta tavaramerkistä

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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