NÅR DU HAR SØGT OM BRUGSMODELBESKYTTELSE

MERE INFORMATION
Har du spørgsmål til din ansøgning eller vores sagsbehandling, er du altid velkommen
til at ringe til vores kundecenter på telefon 43 50 83 01.

PVS-012-160407

Du kan også overveje, om det, du har søgt beskyttet som brugsmodel, også skal
beskyttes på andre måder. Hvis dit produkt har et unikt design, kan du søge om
designbeskyttelse, og hvis det har et særligt navn eller logo, kan du beskytte det som
varemærke. Du kan læse mere om de forskellige former for registreringer på vores
hjemmeside, www.dkpto.dk.

Patent- og
Varemærkestyrelsen
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HVAD SKER DER MED DIN ANSØGNING?
Når Patent- og Varemærkestyrelsen behandler din ansøgning, vurderer vi om
den indeholder de nødvendige oplysninger, men ikke om din frembringelse er
ny og om den ligner noget, der allerede er beskrevet eller ﬁndes i forvejen.
Men du har mulighed for at få lavet en sådan vurdering, så du er mere sikker
på, at din brugsmodelregistrering er holdbar. En brugsmodelregistrering kan
gælde i op til ti år.

HVORNÅR HØRER DU FRA OS?
Vi begynder at behandle din brugsmodelansøgning, så snart vi har modtaget ansøgningsgebyret fra dig.

Det kan ske, at vi ikke umiddelbart kan godkende din ansøgning. Så får du et brev med
vores begrundelse for ikke at godkende den.
I brevet får du en vejledning til at revidere
ansøgningen, så den kan blive behandlet igen.

Du vil først høre fra os, når vi er færdige med
behandlingen. Det tager normalt to-tre måneder.

HVORNÅR FÅR DU
DIN REGISTRERING?
HVAD UNDERSØGER VI?
Når vi behandler en brugsmodelansøgning,
undersøger vi, om den indeholder alle nødvendige oplysninger. Vi undersøger til gengæld ikke, om din frembringelse er ny eller
adskiller sig fra kendt teknik. Det har du dog
mulighed for at få undersøgt, hvis du beder
om en såkaldt prøvning af din brugsmodel. Du
kan læse mere om prøvning i faktaboksen.

Når vi vurderer, at din ansøgning kan registreres, sender vi et registreringsbevis til dig
15 måneder efter din indleveringsdag. Når
registreringen træder i kraft, bliver den offentliggjort i Brugsmodeltidende. Du kan dog
bede om at få din frembringelse registreret
tidligere end de 15 måneder.

HVAD SKAL DU GØRE NÅR DU HAR
FÅET DIN REGISTRERING?
Din registrering gælder i tre år fra den dag,
vi har modtaget din ansøgning. Når de tre år
er gået, kan du forlænge din registrering i tre
år mere, og derefter igen ﬁre år mere. Du kan
altså have din registrering i op til ti år.
Du skal betale et gebyr, hver gang registreringen skal fornys. Du vil modtage en opkrævning, når det er tid til at forny din registrering.
Men det er dit eget ansvar, at gebyrerne for
fornyelse bliver betalt til tiden. Sker det ikke,
gælder din registrering ikke længere, og den
enerettighed som din registrering giver dig,
bortfalder også.
Du har også mulighed for at videreføre din
ansøgning til udlandet. Det skal du helst gøre
senest 12 måneder efter, at du første gang
søgte om registrering hos os. Gør du ikke det,
kan du miste muligheden for at få beskyttet
din frembringelse i udlandet.

DU ELLER ANDRE KAN FÅ UNDERSØGT,
OM DIN REGISTRERING ER HOLDBAR
Du har mulighed for at få prøvet - det vil sige
undersøgt - om din frembringelse er ny og
adskiller sig tydeligt fra tidligere kendt teknik.
Sådan en undersøgelse kan vi både lave før
og efter registreringen mod et gebyr.
Hvis du får prøvet din brugsmodel før registreringen kan det – afhængig af undersøgelsens
resultat - betyde, at vi må give afslag på din ansøgning, eller at du må lave ændringer i den for at
få den registreret. Det er for eksempel tilfældet,
hvis det viser sig, at din frembringelse allerede er
kendt eller ikke adskiller sig tydeligt fra allerede
kendt teknik. Hvis undersøgelsen derimod fører
til registrering, vil du efterfølgende have større
sikkerhed for, at den enerettighed som din
registrering giver dig, er holdbar.
Hvis du får prøvet din brugsmodel efter
registreringen gælder samme principielle forhold.
Prøvningen efter registrering kan således lede til,
at vi beslutter, at du godt kan beholde din
registrering. Men det kan også betyde, at vi
beslutter, at du kun kan beholde registreringen i en
ændret form, eller at registreringen helt skal
udslettes. Hvis registreringen skal opretholdes
i ændret form, vil det være nødvendigt at betale
ændringsgebyr.
Efter registreringen kan enhver anden også
anmode om sådan en undersøgelse. Hvis nogen
fremsætter sådan en anmodning og betaler gebyr,
behandler vi sagen. Du bliver gjort opmærksom på
anmodningen og får mulighed for at kommentere
den, inden vi træffer en afgørelse.
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