Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (KHIM)

ANSØGNING OM REGISTRERING AF EF-DESIGN
Dato for modtagelse (dd/mm/åååå)

Antal sider

Mod.001

Til modtagende myndighed
Til KHIM
Ansøgningstype

Ansøgerens/repræsentantens reference (ikke over 20 typeenheder)

Samlet ansøgning
Antal design

		

*Sprog
Angivelse af hvilket sprog ansøgningen

Udsættelse1

er indgivet på eller ISO-kode

Prøveeksemplar2

ES

DE

EN

FR

IT

Andet sprog			
Ansøger3

ID-nummer

retlig enhed

fysisk person

*Navn på retlig enhed
			
eller
fornavn og efternavn
Enhedens retlige form
Telefonnr., faxnr., e-post
*Adresse
Gade og gadenr.
By og postnr.
Land
Postadresse (hvis forskellig)
Nationalitet og/
eller indregistreringsstat

Repræsentant3

ID-nummer

Navn
		
Telefonnr., faxnr., e-post
Adresse
Gade og gadenr.
By og postnr.
Land
Postadresse
(hvis forskellig)
Repræsentantens art
advokat
faglig repræsentant
sammenslutning af repræsenter
												
*Betalingsmåde 		
Checkliste over gebyrer
I alt
230
Registreringsgebyr (1. design)
€
fra 2._ 10. design
(115 € x ...)
0€
fra 11. og derover
(50 € x ...)
0
0€
Løbende konto hos KHIM
Bekendtgørelsesgebyr (1. design)
fra 2._ 10. design
fra 11. og derover

120 €
(60 € x ...)
(30 € x ...)
0

120 €
0 €
0 €

Kontonr.
Anvend ikke min løbende konto hos KHIM
Overførsel til konto hos KHIM

Gebyr for udsættelse af bekendtgørelsen
(1. design)
40 €
fra 2._ 10. design
(20 € x ...)
0
fra 11. og derover
(10 € x ...)
BETALT BELØB I ALT		

ansat 		

€
0€
0 €
350

€

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
La Caixa 		
Dato for overførsel (dd/mm/åååå)

#DS001DA

Underskrift
Navn 					

*Underskrift

*

Skal udfyldes
Sæt kryds, hvis ansøgningen indeholder mindst et design, hvis bekendtgørelse er udsat
.
RESET FORM
2
Sæt kryds, hvis ansøgningen indeholder mindst et prøveeksemplar af et todimensionalt design.
3
Hvis der er mere end en ansøger, eller hvis pladsen ikke er tilstrækkelig, bedes De fortsætte på bilagsarket.
1

1

Side
af

ANSØGNING OM REGISTRERING AF EF-DESIGN (fortsat)
Sæt kryds i boksen, hvis nedenstående oplysninger er de samme for alle de design, der er indeholdt i ansøgningen
Design nummer

Ansøgerens navn

ud af i alt

* Angivelse af produkt(er)1

Samme angevilse af produkter for alle design

Mod.002

Kopier denne side, hvis der er mere end 1 design (anvend 1 ark for hvert design)

Locarno-klassifikation

Prioritet2
Samme prioritet for alle design

Dokument vedlagt

Land, i eller for hvilket første
ansøgning er indgivet eller ISO
Dato for første ansøgning3

/

/

Ansøgningsnr.
Udstillingsprioritet2
Samme prioritet for alle design

Dokument vedlagt

Navn på udstilling
Dato og sted for udstilling3

/

/

Dato for første offentliggørelse3

/

/

Designer2
Samme designer for alle design

Afkald på ret til at blive
nævnt

Navn
Adresse

Diverse
Anmodning om udsættelse af bekendtgørelsen
Designansøgning vedlagt prøveeksemplar4

Antal afbildninger

Kort beskrivelse af afbildning/prøveeksemplar5

* Obligatoriske angivelser
1
Angiv det almindelige fællesnavn på det/de produkt(er), hvori designet skal indkorporeres, eller hvorpå det skal anvendes, fortrinsvis
under anvendelse af de begreber, der er indeholdt i EuroLocarno-databasen. Hvis pladsen ikke er tilstrækkelig, bedes De fortsætte
på bilagsarket.
2
Hvis der er mere end én, bedes De fortsætte på bilagsarket.
3
(DD/MM/ÅÅÅÅ)
4
Det er kun tilladt at vedlægge prøveeksemplar, hvis der anmodes om udsættelse (se ansøgningsvejledningen).
5
Hvis pladsen ikke er tilstrækkelig, bedes De fortsætte på bilagsarket.
Side
af
RESET FORM

En afbildning eller et prøveeksemplar for hvert design er obligatorisk

Kopier denne side, hvis der ikke er tilstrækkelig plads
Antal
afbildninger
Design nummer/
-numre
ud af
i alt

RESET FORM

Ansøgerens navn
Mod.003

AFBILDNING/PRØVEEKSEMPLAR

Side
af

Mod.003

BILAGSARK
Ansøgerens navn
Denne side anvendes til supplerende oplysninger om:
yderligere ansøgere, yderligere repræsentanter, yderligere prioriteter, yderligere designere samt til produktangivelse og til kort
beskrivelse.
Angiv venligst feltnavn/-navne for alle yderligere oplysninger.

Side
af
RESET FORM

