
Rahvusvahelise plangivormi nr 1 näidis

MÄRGI REGISTREERIMISE TAOTLUS

Esitatud ……… Ametile

Täidab ainult Amet

Taotlejapoolne viitenumber:1 ………

Esindajapoolne viitenumber:1 ………

1. Registreerimisavaldus

Käesolevaga taotletakse taotluses reprodutseeritud märgi registreerimist.

[Vorm nr 1, lk 2]

2. Taotleja(d)

2.1. Kui taotleja on füüsiline isik, siis tema

(a) perekonnanimi:2

(b) eesnimi (-nimed): 2

2.2. Kui taotleja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

2.3. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid) (koos

piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

2.4. Kodakondsus (riik):

Elukoht (riik):

Ettevõtte asukoht (riik): 3

2.5. Kui taotleja on juriidiline isik, näidake ära

– juriidilise isiku õiguslik olemus:

– riik ja vastavalt vajadusele haldusüksus selle riigi piires, kelle õiguse alusel nimetatud juriidiline isik

tegutseb:

2.6. [ ] Märgistage see ruut, kui taotlejaid on rohkem kui üks, sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige

igaühe puhul ära punktides 2.1 või 2.2, 2.3, 2.4 ja 2.5 nõutud andmed.4
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[Vorm nr 1, lk 3]

3. Esindaja

3.1. [ ] Taotlejal puudub esindaja.

3.2. [ ] Taotlejal on esindaja.

3.2.1. Esindaja andmed

3.2.1.1. Nimi:

3.2.1.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

3.2.2. [ ] Volikiri on juba Ameti valduses. Seerianumber:5 ………

3.2.3. [ ] Volikiri on lisatud.

3.2.4. [ ] Volikiri esitatakse hiljem.

3.2.5. [ ] Volikiri ei ole vajalik.

4. Kontaktaadress6

[Vorm nr 1, lk 4]

5. Prioriteedinõue

[ ] Taotleja taotleb käesolevaga alljärgnevat prioriteeti:

5.1. Esmase esitamise riik (Amet):7

5.2. Esmase esitamise kuupäev:

5.3. Taotluse number esmasel esitamisel (kui see on olemas):

5.4. Selle taotluse kinnitatud koopia, mille prioriteeti taotletakse8,

5.4.1. [ ] on lisatud

5.4.2. [ ] esitatakse kolme kuu jooksul käesoleva taotluse esitamise kuupäevast arvates.

5.5. Kinnitatud koopia tõlge

5.5.1 [ ] on lisatud

5.5.2 [ ] esitatakse kolme kuu jooksul käesoleva taotluse esitamise kuupäevast arvates.

5.6. [ ] Märgistage see ruut, kui taotletakse rohkem kui ühte prioriteeti; sellisel juhul loetlege need lisalehel ja

märkige igaühe puhul ära punktides 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ja 5.5 nõutud andmed ning neist igaühes nimetatud

kaubad ja/või teenused.

[Vorm nr 1, lk 5]

6. Registreering(ud) päritoluriigis (Ametis)9

[ ] Lisatud on tõend(id) registreerimisest päritoluriigis (Ametis).

7. Näitusel väljapanekust tulenev kaitse

[ ] Märgistage see ruut, kui taotleja soovib kasutada kaupade ja/või teenuste näitusel väljapanekust tuleneva

kaitse eelist. Sellisel juhul märkige üksikasjad lisalehel.

8. Märgi kujutis

8.1. [ ] Märk on nähtav tähis

8.1.1. Märgi reproduktsioon
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(8 cm × 8 cm)

[Vorm nr 1, lk 6]

8.2. [ ] Taotleja soovib, et Amet registreeriks ja publitseeriks märgi tema poolt kasutatavate standardtähistega

kujutatuna.10

8.3. [ ] Taotleja esitab nõudeluse värvile kui märgi eristavale tunnusele.

8.3.1. Märge nõutava(t)e värvide kohta: 11

8.3.2. Peamised märgi osad, mis on kaetud selle (nende) värvi(de)ga:

8.4. [ ] Märk on ruumiline.

[ ] Lisatud on …12 märgi eri vaadet.

8.5. Märk on:

8.5.1. [ ] hologramm-märk

8.5.2. [ ] liikuv märk

8.5.3. [ ] värvist koosnev märk

8.5.4. [ ] asendimärk

8.6. Vajaduse korral punktis 8.5 toodud märke puudutavad detailid.13

8.7. Lisatud on märgi …14 mustvalge(t) reproduktsioon(i).

8.8. Lisatud on märgi …14 värviline (värvilist) reproduktsioon(i).

8.9. [ ] Märk koosneb tähisest, mis ei ole nähtav.15

[Vorm nr 1, lk 7]

9. Märgi transliteratsioon

Märgi või märgi osa transliteratsioon on järgmine:

10. Märgi tõlge

Märgi või märgi osa tõlge on järgmine:

11. Kaubad ja/või teenused

Kaupade ja/või teenuste nimetused:16

[ ] Märgistage see ruut, kui ülal ei ole kirjutamiseks piisavalt ruumi; sellisel juhul märkige kaupade ja/või

teenuste nimetused lisalehele.

12. Kavatsetava kasutamise või tegeliku kasutamise avaldus; tõendusmaterjal tegeliku kasutamise kohta.

12.1. [ ] Märgistage see ruut, kui avaldus on lisatud.

12.2. [ ] Märgistage see ruut, kui tõendusmaterjal tegeliku kasutamise kohta on lisatud.

13. Keeli puudutavad nõuded

[ ] Märgistage see ruut, kui taotlusega kaasneb lisa, millega täidetakse Ameti keelealased nõuded.17
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[Vorm nr 1, lk 8]

14. Allkiri või pitser

14.1. Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

14.2. Märgistage üks ruut vastavalt sellele, kas allkiri on antud või pitsatit on kasutatud

14.2.1. [ ] taotleja poolt või tema nimel

14.2.2. [ ] esindaja poolt või tema nimel.

14.3. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev:

14.4. Allkiri või pitser:

15. Lõiv(ud)

15.1 Käesoleva taotlusega seoses tasutud lõivu(de) suurus ja rahaühik:

15.2. Tasumise viis:

16. Lisalehed ja lisad

[ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ja/või lisad, ning märkige ära nimetatud lehtede ja/või

lisade koguarv.

1 Sellesse lahtrisse võib märkida taotleja ja/või esindaja poolt käesolevale taotlusele antud viitenumbri.
2 Alapunktides (a) ja (b) nõutud nimed on kas taotleja täielik nimi või nimed, mida taotleja tavaliselt kasutab.
3 «Ettevõte» tähendab tegutsevat tööstus- või kaubandusettevõtet.
4 Kui lisalehel on loetletud mitu erineva aadressiga taotlejat ning neil ei ole esindajat, peab lisalehel alla joonima kontaktaadressi.
5 Jätta täitmata juhul, kui volikirjale ei ole (veel) antud seerianumbrit või kui seerianumber ei ole veel taotlejale või esindajale
teada.
6 Lahtri nr 4 pealkirja järel tuleb märkida kontaktaadress, kui taotlejal või mitmest taotlejast ühelgi ei ole elukohta või tegutsevat
tööstus- või kaubandusettevõtet selle lepinguosalise territooriumil, kelle Amet on märgitud käesoleva taotluse esimesel leheküljel,
välja arvatud juhtum, kui punktis nr 3 on märgitud esindaja.
7 Kui taotlus, millele prioriteeti taotletakse, esitati Ametile, kes ei olnud rahvuslik Amet (näit OAPI, Beneluxi Kaubamärgiamet ja
Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja disainilahendused)), tuleb riigi nimetuse asemel märkida selle Ameti nimetus. Muudel
juhtudel tuleb märkida mitte Ameti, vaid riigi nimetus.
8 «Kinnitatud koopia» tähendab selle taotluse, mille prioriteeti taotletakse, koopiat, mille on kinnitanud nimetatud taotluse vastu
võtnud Amet, tõendades koopia vastavust originaalile.
9 Täita juhul, kui taotleja soovib koos taotlusega esitada tõendusmaterjali vastavalt Pariisi konventsiooni artiklile 6quinquies A(1).
10 Niisugust soovi ei saa esitada märkide puhul, mis sisaldavad kujundlikke elemente või koosnevad neist. Kui märk Ameti arvates
selliseid elemente sisaldab, jätab Amet taotleja soovi arvesse võtmata ja registreerib ning publitseerib märgi sellisena, nagu see on
ruudu sees kujutatud.
11 Märge värvi kohta võib koosneda nõutavate värvi(de) nimetusest ja /või koodist.
12 Kui märgi eri vaated ei ole kujutatud punkti nr 8 all toodud ruudus, vaid on juurde lisatud, siis märgistage see ruut ja märkige
ära eri vaadete arv.
13 Lepinguosaline võib nõuda igat liiki märgi kohta ühe või mitme reproduktsiooni ja märki puudutavate üksikasjade esitamist,
nagu seda nõuab lepinguosalise õigus.
14 Märkige ära mustvalgete ja värviliste reproduktsioonide arv.
15 Kui märk koosneb tähisest, mis ei ole nähtav, võib lepinguosaline nõuda märgi liigi märkimist, ühe või mitme reproduktsiooni ja
märki puudutavate üksikasjade esitamist, nagu seda nõuab lepinguosalise õigus.
16 Kui kaubad ja/või teenused kuuluvad rohkem kui ühte Nizza klassifikatsiooni klassi, peab need grupeerima vastavalt selle
klassifikatsiooni klassidele. Tuleb ära märkida iga klassi number ning numbri järel loetleda sellesse klassi kuuluvad kaubad ja/või
teenused. Kõik kauba- või teenusegrupid peavad olema Nizza klassifikatsiooni klasside esinemise järjekorras. Kui kõik kaubad või
teenused kuuluvad ühte Nizza klassifikatsiooni klassi, tuleb ära märkida selle klassi number.

17 Seda ruutu ei ole vaja märgistada, kui Amet lubab kasutada vaid ühte keelt.
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Rahvusvahelise plangivormi nr 2 näidis

VOLIKIRI
toimingute sooritamiseks ……… Ametis

Täidab ainult Amet

1. Volitamine

Allakirjutanu volitab käesolevaga oma esindajaks punktis 3 nimetatud isiku.

2. Volitava isiku nimi1

[Vorm nr 2, lk 2]

3. Esindaja

3.1. Nimi:

3.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

4. Asjassepuutuv(ad) taotlus(ed) ja registreering(ud)

Käesolev volikiri puudutab:

4.1. [ ] volitava isiku kõiki olemasolevaid ja tulevasi taotlusi, arvestades lisalehel märgitud erandeid

4.2. [ ] alljärgnevat (alljärgnevaid) taotlust (taotlusi) ja registreeringut (registreeringuid):

4.2.1. alljärgnevat (alljärgnevaid) märki (märke) puudutavat (puudutavaid) taotlust (taotlusi):2

4.2.2. alljärgneva(te) numbri(te)ga taotlust (taotlusi) 3 ja sellest (neist) tulenevat (tulenevaid) registreeringut

(registreeringuid):

4.2.3. alljärgneva(te) numbri(te)ga registreeringut (registreeringuid):

4.2.4. [ ] Kui ülaltoodud punktide 4.2.1, 4.2.2 või 4.2.3 all ei ole piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja

esitage andmed lisalehel.

[Vorm nr 2, lk 3]

5. Volituse ulatus

5.1. [ ] Märgistage see ruut, kui esindajal on õigus tegutseda esindajana kõigi toimingute puhul; kui volitav isik

on taotleja või omanik, on kaasa arvatud alljärgnevad toimingud:

5.1.1. [ ] taotlus(t)e tagasivõtmine

5.1.2. [ ] registreeringu(te)st loobumine.

5.2. [ ] Märgistage see ruut, kui esindajal ei ole õigust tegutseda esindajana kõigi toimingute puhul, ning

märkige alljärgnevalt või lisalehel ära toimingud, mille sooritamiseks esindajal volitused puuduvad:
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6. Allkiri või pitser

6.1. Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

6.2. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev:

6.3. Allkiri või pitser:

7. Lisalehed ja lisad

[ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed või lisad, ning märkige ära nimetatud lehtede ja/või

lisade koguarv.

1 Kui volitav isik on taotleja (või üks taotlejaist), tuleb märkida taotleja nimi, nagu see on märgitud käesoleva volikirjaga seotud

taotlusse. Kui volitav isik on omanik, tuleb märkida omaniku nimi, nagu see on registreeritud märkide registris. Kui volitav isik on

huvitatud isik, kes ei ole taotleja ega omanik, tuleb märkida selle isiku täielik nimi või nimi, mida ta tavaliselt kasutab.

2 Täitke see osa juhul, kui volikiri esitatakse Ametisse koos taotlus(t)ega.

3 Kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või see ei ole taotlejale või tema esindajale teada, võib nimetatud taotluse

identifitseerimiseks esitada kas: (i) Ameti poolt antud taotluse esialgse numbri, kui see on olemas, või (ii) taotluse koopia või

(iii) märgi kujutise koos kuupäevaga, millal taotlus taotleja või tema esindaja valduses oleva informatsiooni kohaselt saabus

Ametisse, ning taotleja või tema esindaja poolt taotlusele antud identifitseerimisnumbri.

Rahvusvahelise plangivormi nr 3 näidis

NIME(DE) VÕI AADRESSI(DE) MUUDATUS(T)E KOHTA KANDE TEGEMISE AVALDUS
seoses märkide registreeringu(te) ja/või registreerimise taotlus(t)ega

Esitatud . . . . . . . Ametile

Täidab ainult Amet

Omaniku- ja/või taotlejapoolne viitenumber:1 . . . . . .

Esindajapoolne viitenumber:1 . . . . . . .

1. Kande tegemise avaldus

Käesolevaga taotletakse avalduses märgitud muudatus(t)e kohta kande tegemist.

2. Asjassepuutuv(ad) registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

Käesolev avaldus on seotud alljärgneva(te) registreeringu(te)ga ja/või taotlus(t)ega:

2.1. Registreering(ud) nr:

2.2. Taotlus(ed) nr:2
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[Vorm nr 3, lk 2]

2.3. [ ] Kui 2.1 või 2.2 all ei ole täitmiseks piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.

3. Omanik(ud) ja/või taotleja(d)

3.1. Kui omanik ja/või taotleja on füüsiline isik, siis tema

(a) perekonnanimi:3

(b) eesnimi (-nimed): 3

3.2. Kui omanik ja/või taotleja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

3.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

3.4. [ ] Märgistage see ruut, kui omanikke ja/või taotlejaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad

lisalehel ja märkige igaühe puhul ära punktides 3.1 või 3.2 ja 3.3 nõutud andmed.

4. Esindaja

4.1. Nimi:

4.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

4.3. Volikirja seerianumber:4

[Vorm nr 3, lk 3]

5. Kontaktaadress

6. Muudatus(t)e märkimine

6.1. Muutmisele kuuluvad andmed:

Andmed muudetud kujul:5

6.2. [ ] Märgistage see ruut, kui ülal ei ole kirjutamiseks piisavalt ruumi; sellisel juhul märkige muutmisele

kuuluvad andmed lisalehel koos muudetud andmetega.

7. Allkiri või pitser

7.1. Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

7.2. Märgistage üks ruut vastavalt sellele, kas allkiri on antud või pitsatit on kasutatud

7.2.1. [ ] omaniku ja/või taotleja poolt või tema nimel

7.2.2. [ ] esindaja poolt või tema nimel.

7.3. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev:

7.4. Allkiri või pitser:

[Vorm nr 3, lk 4]

8. Lõiv

8.1. Käesoleva(te) muudatus(t)e kohta kande tegemise avaldusega seoses tasutud lõivu suurus ja rahaühik:

8.2. Tasumise viis:
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9. Lisalehed ja lisad

[ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ja/või lisad, ning märkige ära nimetatud lehtede ja/või

lisade koguarv:

1 Sellesse lahtrisse võib märkida omaniku ja/või taotleja poolt käesolevale avaldusele antud viitenumbri ja/või esindaja poolt

käesolevale avaldusele antud viitenumbri.

2 Kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või see ei ole taotlejale või tema esindajale teada, loetakse taotlus identifitseerituks

alljärgneva esitamisel: (i) Ameti poolt antud esialgne taotluse number, kui see on olemas, või (ii) taotluse koopia või (iii) märgi

kujutis koos kuupäevaga, millal taotlus taotleja või tema esindaja valduses oleva informatsiooni kohaselt saabus Ametisse, ning

taotleja või esindaja poolt taotlusele antud identifitseerimisnumber.

3 Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida samad nimed, mis olid märgitud taotlus(t)esse või mis on registreeritud seoses

registreeringutega, mida käesolev avaldus puudutab.

4 Jätta täitmata, kui volikirjale ei ole (veel) antud seerianumbrit või kui seerianumber ei ole veel omanikule ja/või taotlejale või

esindajale teada.

5 Märkige ära nimi (nimed) ja aadress(id) muudetud kujul.

Rahvusvahelise plangivormi nr 4 näidis

OMANIKU MUUTUMISE KOHTA KANDE TEGEMISE AVALDUS
seoses märkide registreeringu(te) ja/või registreerimise taotlus(t)ega

Esitatud . . . . . . . . Ametile

Täidab ainult Amet

Omaniku- ja/või taotlejapoolne

viitenumber:1 . . . . . . . . . . . .

Esindajapoolne viitenumber:1 . . . . . . . . . .

1. Kande tegemise avaldus

Käesolevaga taotletakse avalduses märgitud omaniku muutumise kohta kande tegemist.

2. Asjassepuutuv(ad) registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

Käesolev avaldus on seotud alljärgneva(te) registreeringu(te)ga ja/või taotlus(t)ega:

2.1. Registreering(ud) nr:

[Vorm nr 4, lk 2]

2.2. Taotlus(ed) nr2:

2.3. [ ] Kui 2.1 või 2.2 all ei ole täitmiseks piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.
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3. Kaubad ja/või teenused, mida muudatus mõjutab

3.1. [ ] Märgistage see ruut, kui muudatus mõjutab kõiki kaupu ja/või teenuseid, mis on loetletud punktis 2

nimetatud taotlus(t)es ja/või registreeringu(te)s.

3.2. [ ] Märgistage see ruut, kui punktis 2 on nimetatud ainult üks taotlus või registreering ja kui muudatus

mõjutab ainult mõningaid loetletud kaupadest ja/või teenustest, ning märkige ära kaubad ja/või teenused,

mis peaksid sisalduma uue omaniku taotluses või registreeringus (sellisel juhul jäävad märkimata kaubad

ja/või teenused taotleja või omaniku taotlusse või registreeringusse):

3.3. [ ] Märgistage see ruut, kui punktis 2 on nimetatud enam kui ühte taotlust või registreeringut ja kui

vähemalt ühe puhul neist ei mõjuta muudatus mitte kõiki loetletud kaupu ja/või teenuseid. Sellisel juhul

märkige lisalehel iga taotluse ja/või registreeringu puhul eraldi ära, kas muudatus mõjutab kõiki kaupu

ja/või teenuseid või ainult mõningaid neist. Taotluse või registreeringu puhul, milles muudatus mõjutab

ainult mõningaid loetletud kaupu ja/või teenuseid, tehke vastav märge nii, nagu ette nähtud punktis 3.2.

[Vorm nr 4, lk 3]

4. Omaniku muutumise alus

4.1. [ ] Omaniku muutumine tuleneb lepingust.

Lisatud on üks alljärgnevaist dokumentidest:

4.1.1. [ ] lepingu koopia, mis on kinnitatud, tõestamaks tema vastavust originaalile;

4.1.2. [ ] väljavõte lepingust, mis on kinnitatud, tõestamaks, et tegemist on täpse väljavõttega;

4.1.3. [ ] üleminekutõend;

4.1.4. [ ] üleminekudokument.

4.2. [ ] Omaniku muutumine tuleneb ühinemisest.

Lisatud on ühinemist tõendav koopia alljärgnevast dokumendist, kusjuures koopia on kinnitatud, tõestamaks

tema vastavust originaalile:

4.2.1. [ ] äriregistri väljavõte

4.2.2. [ ] pädeva asutuse poolt välja antud muu dokument.

4.3. [ ] Omaniku muutumine ei tulene lepingust või ühinemisest.

4.3.1. [ ] Lisatud on muudatust tõendava dokumendi koopia, mis on kinnitatud, tõestamaks tema vastavust

originaalile.

5. Omanik(ud) ja/või taotleja(d)

5.1. Kui omanik ja/või taotleja on füüsiline isik, siis tema

(a) perekonnanimi:3

(b) eesnimi (-nimed): 3

[Vorm nr 4, lk 4]

5.2. Kui omanik ja/või taotleja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

5.3. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:
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5.4. [ ] Märgistage see ruut, kui muudatus mõjutab rohkem kui ühte omanikku ja/või taotlejat; sellisel juhul

loetlege nad lisalehel ja märkige igaühe puhul ära punktides 5.1 või 5.2 ja 5.3 nõutud andmed.

5.5. [ ] Märgistage see ruut, kui omanik ja/või taotleja või üks omanikest ja/või taotlejaist on muutnud nimesid

ja/või aadresse, taotlemata selle muudatuse kohta kande tegemist, ning lisage dokument, mis tõendab, et

valdamise üle andnud isik ning omanik ja/või taotleja on üks ja sama isik.

6. Omanik ja/või taotleja esindaja

6.1. Nimi:

6.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

6.3. Volikirja seerianumber:4

7. Omaniku ja/või taotleja kontaktaadress

[Vorm nr 4, lk 5]

8. Uus omanik (uued omanikud)

8.1. Kui uus omanik on füüsiline isik, siis tema

(a) perekonnanimi:5

(b) eesnimi (-nimed): 5

8.2. Kui uus omanik on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

8.3. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

8.4. Kodakondsus (riik):

Elukoht (riik):

Ettevõtte asukoht (riik):6

8.5. Kui uus omanik on juriidiline isik, näidake ära

– juriidilise isiku õiguslik olemus:

– riik ja vastavalt vajadusele haldusüksus selle riigi piires, kelle õiguse alusel nimetatud juriidiline isik

tegutseb:

8.6. [ ] Märgistage see ruut, kui uusi omanikke on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja

märkige igaühe puhul ära punktides 8.1 või 8.2, 8.3, 8.4 ja 8.5 nõutud andmed7.

[Vorm nr 4, lk 6]

9. Uue omaniku esindaja

9.1. [ ] Uuel omanikul puudub esindaja.

9.2. [ ] Uuel omanikul on esindaja.

9.2.1. Esindaja andmed

9.2.1.1. Nimi

9.2.1.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):
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Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

9.2.2. [ ] Volikiri on juba Ameti valduses. Seerianumber: . . . . . . . . 8

9.2.3. [ ] Volikiri on lisatud.

9.2.4. [ ] Volikiri esitatakse hiljem.

9.2.5. [ ] Volikiri ei ole vajalik.

10. Uue omaniku kontaktaadress9

[Vorm nr 4, lk 7]

11. Allkiri või pitser

11.1. Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

11.2. Märgistage õige ruut vastavalt sellele, kas allkiri on antud või pitsatit on kasutatud

11.2.1. [ ] omaniku ja/või taotleja poolt või tema nimel;

11.2.2. [ ] uue omaniku poolt või tema nimel;

11.2.3. [ ] esindaja poolt või tema nimel.

11.3. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev:

11.4. Allkiri või pitser:

12. Lõiv

12.1. Käesoleva omaniku muutumise kohta kande tegemise avaldusega seoses tasutud lõivu suurus ja rahaühik:

1.2. Tasumise viis:

13. Lisalehed ja lisad

[ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ja/või lisad, ning märkige ära nimetatud lehtede ja/või

lisade koguarv:

1 Sellesse lahtrisse võib märkida omaniku ja/või taotleja poolt käesolevale avaldusele antud viitenumbri ja/või esindaja poolt

käesolevale avaldusele antud viitenumbri.

2 Kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või see ei ole taotlejale või tema esindajale teada, loetakse taotlus identifitseerituks

alljärgneva esitamisel: (i) Ameti poolt antud esialgne taotluse number, kui see on olemas, või (ii) taotluse koopia või (iii) märgi

kujutis koos kuupäevaga, millal taotlus taotleja või tema esindaja valduses

3 Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida samad nimed, mis on märgitud taotlus(t)esse või mille kohta on tehtud kanne seoses

registreeringu(te)ga, mida käesolev avaldus puudutab.

4 Jätta täitmata juhul, kui volikirjale ei ole (veel) antud seerianumbrit või kui seerianumber ei ole veel omanikule ja/või taotlejale

või esindajale teada.

5 Alapunktide (a) ja (b) alla märkida uue omaniku täielik nimi või nimed, mida ta tavaliselt kasutab.

6 «Ettevõte» tähendab tegutsevat tööstus- või kaubandusettevõtet.

7 Kui lisalehel on loetletud mitu uut erineva aadressiga omanikku ning neil puudub esindaja, peab lisalehel alla joonima

kontaktaadressi.

8 Jätta täitmata juhul, kui volikirjale ei ole (veel) antud seerianumbrit või kui seerianumber ei ole veel uuele omanikule või

esindajale teada.

9 Lahtri nr 10 pealkirja järel tuleb märkida kontaktaadress, kui uuel omanikul või mitme uue omaniku puhul ühelgi ei ole elukohta

või tegutsevat tööstus- või kaubandusettevõtet selle lepinguosalise territooriumil, kelle Amet on märgitud käesoleva avalduse

esimesel leheküljel, välja arvatud juhtum, kui punktis 9 on märgitud esindaja.
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Rahvusvahelise plangivormi nr 5 näidis

ÜLEMINEKUTÕEND

seoses märkide registreeringu(te) ja/või registreerimise taotlus(t)ega

Esitatud . . . . . . . . Ametile

Täidab ainult Amet

1. Tõendamine

Käesolevaga tõendavad allakirjutanud loovutaja(d) ja loovutuse saaja(d), et allpool identifitseeritud

registreeringu(te) ja/või taotlus(t)e omand on lepingu alusel üle antud.

2. Asjassepuutuv(ad) registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

Käesolev tõend on seotud alljärgneva(te) registreeringu(te) ja/või taotlus(t)e üleminekuga:

2.1. Registreering(ud) nr:

2.2. Taotlus(ed) nr:1

2.3. [ ] Kui 2.1 või 2.2 all ei ole täitmiseks piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.

[Vorm nr 5, lk 2]

3. Kaubad ja/või teenused, mida üleminek mõjutab

3.1. [ ] Märgistage see ruut, kui üleminek mõjutab kõiki kaupu ja/või teenuseid, mis on loetletud punktis 2

nimetatud taotlus(t)es ja/või registreeringu(te)s.

3.2. [ ] Märgistage see ruut, kui punktis 2 on nimetatud ainult üks taotlus või registreering ja kui üleminek

mõjutab ainult mõningaid loetletud kaupadest ja/või teenustest, ning märkige ära kaubad ja/või

teenused, mida üleminek mõjutab.

3.2. [ ] Märgistage see ruut, kui punktis 2 on nimetatud enam kui ühte taotlust või registreeringut ja kui

vähemalt ühe puhul neist ei mõjuta üleminek mitte kõiki loetletud kaupu ja/või teenuseid. Sellisel juhul

märkige lisalehel iga taotluse ja/või registreeringu puhul eraldi ära, kas üleminek mõjutab kõiki kaupu

ja/või teenuseid või ainult mõningaid neist. Taotluse või registreeringu puhul, milles üleminek mõjutab

ainult mõningaid loetletud kaupu ja/või teenuseid, tehke vastav märge nii, nagu ette nähtud punktis 3.2.

4. Loovutaja(d)

4.1. Kui loovutaja on füüsiline isik, siis tema

(a) perekonnanimi:2

(b) eesnimi (-nimed):2

[Vorm nr 5, lk 3]

4.2. Kui loovutaja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

4.3. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

4.4. [ ] Märgistage see ruut, kui loovutajaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige

igaühe puhul ära punktides 4.1 või 4.2 ja 4.3 nõutud andmed.
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5. Loovutuse saaja(d)

5.1. Kui loovutuse saaja on füüsiline isik, siis tema

(a) perekonnanimi:3

(b) eesnimi (-nimed):3

5.2. Kui loovutuse saaja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

5.3. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

5.4. [ ] Märgistage see ruut, kui loovutuse saajaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja

märkige igaühe puhul ära punktides 5.1 või 5.2 ja 5.3 nõutud andmed.

[Vorm nr 5, lk 4]

6. Allkirjad või pitserid

6.1. Loovutaja(te) allkiri (allkirjad) või pitser(id)

6.1.1. Füüsilis(t)e isiku(te) nimi (nimed), kes kirjutab (kirjutavad) alla või kelle pitsatit (pitsateid) kasutatakse:

6.1.2. Allakirjutamis(t)e või pitseri(te) löömise kuupäev:

6.1.3. Allkiri (allkirjad) või pitser(id):

6.2. Loovutuse saaja(te) allkiri (allkirjad) või pitser(id)

6.2.1. Füüsilis(t)e isiku(te) nimi (nimed), kes kirjutab (kirjutavad) alla või kelle pitsatit(pitsateid) kasutatakse:

6.2.2. Allakirjutamis(t)e või pitseri(te) löömise kuupäev:

6.2.3. Allkiri (allkirjad) või pitser(id):

7. Lisalehed ja lisad

[ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ja/või lisad, ning märkige ära nimetatud lehtede ja/või

lisade koguarv.

1 Kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või see ei ole loovutajale või tema esindajale teada, loetakse taotlus identifitseerituks

alljärgneva esitamisel: (i) Ameti poolt antud esialgne taotluse number, kui see on olemas, või (ii) taotluse koopia või (iii) märgi

kujutis koos kuupäevaga, millal taotlus loovutaja või tema esindaja valduses oleva informatsiooni kohaselt saabus Ametisse, ning

loovutaja või esindaja poolt taotlusele antud identifitseerimisnumber.

2 Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida samad nimed, mis on märgitud taotlus(t)esse või mille kohta on tehtud kanne seoses

registreeringu(te)ga, mida käesolev tõend puudutab.

3 Alapunktide (a) ja (b) alla märkida kas loovutuse saaja täielik nimi või nimed, mida ta tavaliselt kasutab.

Rahvusvahelise plangivormi nr 6 näidis

ÜLEMINEKUDOKUMENT
seoses märkide registreeringu(te) ja/või registreerimise taotlus(t)ega

Esitatud . . . . . . . . Ametile

Täidab ainult Amet
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1. Avaldus ülemineku kohta

Allakirjutanud loovutaja(d) annab (annavad) allakirjutanud loovutuse saaja(te)le üle allpool identifitseeritud

registreeringu(te) ja/või taotlus(t)e omandi.

2. Asjassepuutuv(ad) registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

Käesolev dokument on seotud alljärgneva(te) registreeringu(te) ja/või taotlus(t)e üleminekuga:

2.1. Registreering(ud) nr:

2.2. Taotlus(ed) nr:1

2.3. [ ] Kui 2.1 või 2.2 all ei ole täitmiseks piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.

[Vorm nr 6, lk 2]

3. Kaubad ja/või teenused, mida üleminek mõjutab

3.1. [ ] Märgistage see ruut, kui üleminek mõjutab kõiki kaupu ja/või teenuseid, mis on loetletud punktis 2

nimetatud taotlus(t)es ja/või registreeringu(te)s.

3.2. [ ] Märgistage see ruut, kui punktis 2 on nimetatud ainult üks taotlus või registreering ja kui üleminek

mõjutab ainult mõningaid loetletud kaupadest ja/või teenustest, ning märkige ära kaubad ja/või

teenused, mida üleminek mõjutab.

3.3. [ ] Märgistage see ruut, kui punktis 2 on nimetatud enam kui ühte taotlust või registreeringut ja kui

vähemalt ühe puhul neist ei mõjuta üleminek mitte kõiki loetletud kaupu ja/või teenuseid. Sellisel

juhul märkige lisalehel iga taotluse ja/või registreeringu puhul eraldi ära, kas üleminek mõjutab kõiki

kaupu ja/või teenuseid või ainult mõningaid neist. Taotluse või registreeringu puhul, milles üleminek

mõjutab ainult mõningaid loetletud kaupu ja/või teenuseid, tehke vastav märge nii, nagu ette nähtud

punktis 3.2.

4. Loovutaja(d)

4.1. Kui loovutaja on füüsiline isik, siis tema

(a) perekonnanimi:2

(b) eesnimi (-nimed):2

[Vorm nr 6, lk 3]

4.2. Kui loovutaja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

4.3. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

4.4. [ ] Märgistage see ruut, kui loovutajaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige

igaühe puhul ära punktides 4.1 või 4.2 ja 4.3 nõutud andmed.

5. Loovutuse saaja(d)

5.1. Kui loovutuse saaja on füüsiline isik, siis tema

(a) perekonnanimi:3

(b) eesnimi (-nimed):3

5.2. Kui loovutuse saaja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

5.3. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

[Vorm nr 6, lk 4]

5.4. [ ] Märgistage see ruut, kui loovutuse saajaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja

märkige igaühe puhul ära punktides 5.1 või 5.2 ja 5.3 nõutud andmed.
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6. Lisaandmed (vt käesoleva vormi erilisa, mis on juurde lisatud)

(nende andmete esitamine omaniku muutumise kohta kande tegemiseks ei ole kohustuslik)

[ ] Erilisa kasutamisel märgistage see ruut.

7. Allkirjad või pitserid

7.1. Loovutaja(te) allkiri (allkirjad) või pitser(id)

7.1.1. Füüsilis(t)e isiku(te) nimi (nimed), kes kirjutab (kirjutavad) alla või kelle pitsatit (pitsateid) kasutatakse:

7.1.2. Allakirjutamis(t)e või pitseri(te) löömise kuupäev:

7.1.3. Allkiri (allkirjad) või pitser(id):

7.2. Loovutuse saaja(te) allkiri (allkirjad) või pitser(id)

7.2.1. Füüsilis(t)e isiku(t)e nimi (nimed), kes kirjutab (kirjutavad) alla või kelle pitsatit (pitsateid) kasutatakse:

7.2.2. Allakirjutamis(t)e või pitseri(te) löömise kuupäev:

7.2.3. Allkiri (allkirjad) või pitser(id):

[Vorm nr 6, lk 5]

8. Lisalehed, lisad ja erilisa

[ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ja/või lisad, ning märkige ära nimetatud lehtede ja/või

lisade koguarv.

[ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud erilisa, ning märkige ära erilisas sisalduvate lehekülgede arv ja

erilisaga kaasneda võivate lisalehtede arv.

1 Kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või see ei ole loovutajale või tema esindajale teada, loetakse taotlus identifitseerituks

alljärgneva esitamisel: (i) Ameti poolt antud esialgne taotluse number, kui see on olemas, või (ii) taotluse koopia või (iii) märgi

kujutis koos kuupäevaga, millal taotlus loovutaja või tema esindaja valduses oleva informatsiooni kohaselt saabus Ametisse, ning

loovutaja või esindaja poolt taotlusele antud identifitseerimisnumber.

2 Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida samad nimed, mis on märgitud taotlus(t)esse või mille kohta on tehtud kanne seoses

registreeringu(te)ga, mida käesolev dokument puudutab.

3 Alapunktide (a) ja (b) alla märkida loovutuse saaja täielik nimi või nimed, mida ta tavaliselt kasutab.

Erilisa plangivormile nr 6

ÜLEMINEKUDOKUMENDIGA SEOTUD LISAANDMED
(punkt nr 6)

A. Firmaväärtuse või äritegevuse üleminek

(a) [ ] Märgistage see ruut, kui firmaväärtuse või äritegevuse üleminek puudutab kõiki üleminekudokumendi

punktis 2 nimetatud taotlus(t)es ja/või registreeringu(te)s loetletud kaupu ja/või teenuseid.

(b) [ ] Märgistage see ruut, kui üleminekudokumendi punktis 2 on nimetatud ainult üks taotlus või registreering

ja kui üleminek, millesse on kaasatud piisav firmaväärtus või äritegevus, hõlmab ainult mõningaid selles

taotluses või registreeringus loetletud kaupu ja/või teenuseid, ning märkige ära kaubad ja/või teenused,

mida hõlmab üleminek, millesse on kaasatud piisav firmaväärtus või äritegevus:

(c) [ ] Märgistage see ruut, kui üleminekudokumendi punktis 2 on nimetatud enam kui ühte taotlust või

registreeringut ja kui vähemalt ühe puhul neist ei hõlma üleminek, millesse on kaasatud piisav

firmaväärtus või äritegevus, mitte kõiki loetletud kaupu ja/või teenuseid. Sellisel juhul märkige lisalehel

iga taotluse ja/või registreeringu puhul eraldi ära, kas üleminek, millesse on kaasatud piisav firmaväärtus

või äritegevus, hõlmab kõiki kaupu ja/või teenuseid või ainult mõningaid neist. Taotluse või registreeringu

puhul, mille korral üleminek, millesse on kaasatud piisav firmaväärtus või äritegevus, hõlmab ainult

mõningaid kaupu ja/või teenuseid, tehke vastav märge nii, nagu ette nähtud punktis (b).
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[Erilisa plangivormile nr 6, lk 2]

B. Kasutamisest tulenevate õiguste üleminek

Märgi kasutamisest tulenevad õigused lähevad üle

(a) [ ] kõigi registreeringu(te) ja/või taotlus(t)e puhul

(b) [ ] ainult alljärgneva(te) registreeringu(te) ja/või taotlus(t)e puhul:

C. Hagi algatamise õiguse üleminek

[ ] Loovutuse saajal on õigus algatada hagi minevikus toimunud rikkumiste suhtes.

D. Tasu

(a) [ ] Üleminek viiakse läbi kättesaadud rahalise tasu eest.

(b) [ ] Üleminek viiakse läbi kättesaadud rahalise tasu ja muu väärtusliku tasu eest.

(c) [ ] Käesolevaga kinnitab loovutaja ülalmainitud tasu kättesaamist.

E. Ülemineku jõustumise kuupäev

(a) [ ] Üleminek jõustub käesoleva üleminekudokumendi allakirjutamise kuupäeval.

(b) [ ] Üleminek jõustub järgmisel kuupäeval:

Rahvusvahelise plangivormi nr 7 näidis

VEA (VIGADE) PARANDAMISE AVALDUS
seoses märkide registreeringu(te) ja/või registreerimise taotlus(t)ega

Esitatud ……… Ametile

Täidab ainult Amet

Omaniku- ja/või taotlejapoolne

viitenumber1: ………

Esindajapoolne viitenumber:1………

1. Parandamise avaldus

Käesolevaga taotletakse avalduses identifitseeritud vea (vigade) parandamist.

2. Asjassepuutuv(ad) registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

Käesolev avaldus on seotud alljärgneva(te) registreeringu(te) ja/või taotlus(t)ega:

2.1. Registreering(ud) nr:

2.2. Taotlus(ed) nr:2

[Vorm nr 7, lk 2]

2.3. [ ] Kui 2.1 või 2.2 all ei ole piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.

3. Omanik(ud) ja/või taotleja(d)

3.1. Kui omanik ja/või taotleja on füüsiline isik, siis tema
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(a) perekonnanimi:3

(b) eesnimi (-nimed):3

3.2. Kui omanik ja/või taotleja on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

3.3. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

3.4. [ ] Märgistage see ruut juhul, kui omanikke ja/või taotlejaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad

lisalehel ja märkige igaühe puhul ära punktides 3.1 või 3.2 ja 3.3 nõutud andmed.

4. Esindaja

4.1. Nimi:

4.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

[Vorm nr 7, lk 3]

4.3. Volikirja seerianumber:4

5. Kontaktaadress

6. Vea (vigade) ja parandus(t)e äramärkimine

6.1. Parandamisele kuuluvad andmed:

Andmed parandatud kujul:

6.2. [ ] Märgistage see ruut, kui ülal ei ole piisavalt ruumi; sellisel juhul märkige lisalehel parandamisele
kuuluvad andmed ning andmed parandatud kujul.

7. Allkiri või pitser

7.1. Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

7.2. Märgistage üks ruut vastavalt sellele, kas allkiri on antud või pitsatit on kasutatud

7.2.1. [ ] omaniku ja/või taotleja poolt või tema nimel;

7.2.2. [ ] esindaja poolt või tema nimel.

[Vorm nr 7, lk 4]

7.3. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev:

7.4. Allkiri või pitser:

8. Lõiv

8.1. Käesoleva parandamisavaldusega seoses tasutud lõivu suurus ja rahaühik:

8.2 Tasumise viis:

9. Lisalehed ja lisad

[ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ja/või lisad, ning märkige ära nimetatud lehtede ja/või
lisade koguarv:

1 Sellesse lahtrisse võib märkida omaniku ja/või taotleja poolt käesolevale avaldusele antud viitenumbri ja/või esindaja poolt

käesolevale avaldusele antud viitenumbri.
2 Kui taotluse numbrit ei ole veel välja antud või see ei ole taotlejale või tema esindajale teada, loetakse taotlus identifitseerituks

alljärgneva esitamisel: (i) Ameti poolt antud esialgne taotluse number, kui see on olemas, või (ii) taotluse koopia või (iii) märgi

esitus koos kuupäevaga, millal taotlus taotleja või tema esindaja valduses oleva informatsiooni kohaselt saabus Ametisse, ning

taotleja või esindaja poolt taotlusele antud identifitseerimisnumber.
3 Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida samad nimed, mis olid märgitud taotlus(t)esse või mille kohta on tehtud kanne seoses

registreeringu(te)ga, mida käesolev avaldus puudutab.
4 Jätta täitmata, kui volikirjale ei ole (veel) antud seerianumbrit või kui seerianumber ei ole veel omanikule ja/või taotlejale või

esindajale teada.
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Rahvusvahelise plangivormi nr 8 näidis

REGISTREERINGU PIKENDAMISE AVALDUS
Esitatud ……… Ametile

Täidab ainult Amet

Omanikupoolne viitenumber1: ………

Esindajapoolne viitenumber:1………

1. Pikendamise sooviavaldus

Käesolevaga taotletakse avalduses identifitseeritud registreeringu pikendamist.

2. Asjassepuutuv registreering

2.1. Registreeringu nr:

2.2. Registreerimise aluseks olnud taotluse esitamise kuupäev:

Registreerimise kuupäev:

[Vorm nr 8, lk 2]

3. Omanik(ud)

3.1. Kui omanik on füüsiline isik, siis tema

(a) perekonnanimi:2

(b) eesnimi (-nimed): 2

3.2. Kui omanik on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

3.3. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

3.4. [ ] Märgistage see ruut, kui omanikke on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige

igaühe puhul ära punktides 3.1 või 3.2 ja 3.3 nõutud andmed.

4. Omaniku esindaja

4.1. Nimi:

4.2 Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

4.3 Volikirja seerianumber:3

[Vorm nr 8, lk 3]

5. Omaniku kontaktaadress

6. Kaubad ja/või teenused4

6.1. [ ] Pikendamist taotletakse kõigi registreeringu alla kuuluvate kaupade ja/või teenuste suhtes.

6.2. [ ] Pikendamist taotletakse ainult alljärgnevate registreeringu alla kuuluvate kaupade ja/või teenuste

suhtes:5
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6.3. [ ] Pikendamist taotletakse kõigi registreeringu alla kuuluvate kaupade ja/või teenuste suhtes, välja arvatud

alljärgnevad:6

6.4. [ ] Märgistage see ruut, kui ülal ei ole piisavalt ruumi, ning kasutage lisalehte.

[Vorm nr 8, lk 4]

7. Käesoleva pikendamisavalduse esitanud osapool, kes ei ole omanik või omaniku esindaja7

[ ] Märgistage see ruut, kui käesoleva pikendamisavalduse esitab osapool, kes ei ole omanik või omaniku

esindaja.

7.1. Kui see osapool on füüsiline isik, siis tema

(a) perekonnanimi:

(b) eesnimi (-nimed):

7.2. Kui see osapool on juriidiline isik, siis tema täielik ametlik nimetus:

7.3. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

8. Allkiri või pitser

8.1. Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

8.2. Märgistage õige ruut vastavalt sellele, kas allkiri on antud või pitsatit on kasutatud

8.2.1. [ ] omaniku poolt või tema nimel

[Vorm nr 8, lk 5]

8.2.2. [ ] omaniku esindaja poolt või tema nimel

8.2.3. [ ] punktis 7 nimetatud osapoole poolt või tema nimel.

8.3. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev:

8.4. Allkiri või pitser:

9. Lõiv

9.1. Käesoleva pikendamisavaldusega seoses tasutud lõivu suurus ja rahaühik:

9.2. Tasumise viis:

10. Lisalehed

10.1.1. [ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed, ning märkige ära nimetatud lehtede koguarv.

1 Sellesse lahtrisse võib märkida omaniku poolt käesolevale pikendamisavaldusele antud viitenumbri ja/või esindaja poolt

käesolevale pikendamisavaldusele antud viitenumbri.

2 Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida samad nimed, mille kohta on tehtud kannemis on seoses registreeringuga, mida käesolev

avaldus puudutab.

3 Jätta täitmata juhul, kui volikirjale ei ole (veel) antud seerianumbrit või kui seerianumber ei ole veel omanikule või esindajale teada.

4 Märgistage ainult üks punktide 6.1, 6.2 või 6.3 juures olevatest ruutudest.

5 Kaupade ja/või teenuste loetelu, mille jaoks taotletakse pikendamist, tuleb esitada samasugusel kujul, nagu ta esineb

registreeringus (grupeerituna vastavalt Nizza klassifikatsiooni klassidele, alustades klassi numbri äramärkimisest ning esitades

kaubad või teenused, kui nad kuuluvad rohkem kui ühte klassi, selle klassifikatsiooni klasside esinemise järjekorras).

6 Kaubad ja/või teenused, mille suhtes pikendamist ei taotleta, peavad juhul, kui need kuuluvad rohkem kui ühte Nizza

klassifikatsiooni klassi, olema grupeeritud vastavalt selle klassifikatsiooni klassidele, alustades klassi numbri äramärkimisest ning

esitades need nimetatud klassifikatsiooni klasside esinemise järjekorras.

7 Osapool, kes ei ole omanik või omaniku esindaja, võib esitada pikendamisavalduse vaid juhul, kui asjassepuutuv lepinguosaline

seda lubab. Sellest tulenevalt ei saa käesolevat punkti täita, kui lepinguosaline, kelle Amet on käesoleva pikendamisavalduse

esimesel leheküljel identifitseeritud Ametina, ei luba pikendamisavaldust esitada osapoolel, kes ei ole omanik või omaniku esindaja.
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Rahvusvahelise plangivormi nr 9 näidis

LITSENTSI KOHTA KANDE TEGEMISE AVALDUS
seoses registreerimistaotlus(t)e ja/või registreeritud märkidega

Esitatud ……… Ametile

Täidab ainult Amet

Omaniku/taotleja ja/või litsentsisaaja poolne

viitenumber:1 ………

Omaniku/taotleja esindajapoolne viitenumber: ………

Litsentsisaaja esindajapoolne viitenumber:1 ………

1. Avaldus

[ ] Käesolevaga taotletakse kande tegemist selle kohta, et litsentsi objektiks on käesolevas avalduses toodud

registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

[Vorm nr 9, lk 2]

2. Asjassepuutuv(ad) registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

Käesolev avaldus puudutab alljärgnevat (alljärgnevaid) registreeringut (registreeringuid) ja/või taotlust (taotlusi):

2.1. Registreeringu ja/või taotluse number (numbrid):

2.2. [ ] Kui punkti 2.1 all ei ole piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.

3. Omanik(ud)/taotleja(d)

3.1. Kui omanik/taotleja on füüsiline isik, siis tema

(a) Perekonnanimi:2

(b) Eesnimi (-nimed): 2

3.2. Kui omanik/taotleja on juriidiline isik, siis tema

(a) täielik ametlik nimetus:

(b) juriidilise isiku õiguslik olemus:

(c) riik ja vastavalt vajadusele haldusüksus selle riigi piires, kelle õiguse alusel nimetatud juriidiline isik

tegutseb:

3.3. Aadress (k.a. postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)3

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)3

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

3.4. [ ] Märgistage see ruut, kui omanikke/taotlejaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja

märkige igaühe puhul ära punktides 3.1 või 3.2 ja 3.3 nõutud andmed.

[Vorm nr 9, lk 3]

4. Omaniku/omanike / taotleja/taotlejate esindaja

4.1. Nimi:

4.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):
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Telefoninumber (-numbrid)4

(koos piirkonnakoodiga)

Telefaksinumber(-numbrid)4

(koos piirkonnakoodiga)

E-posti aadress:

4.3. Registreeringu number, kui on Ametis registreeritud:

4.4. Volikirjale antud number:5

5. Omaniku/omanike / taotleja(te) kontaktaadress6

6. Litsentsisaaja

6.1. Kui litsentsisaaja on füüsiline isik, siis tema

(a) perekonnanimi:

(b) eesnimi (-nimed):

6.2. Kui litsentsisaaja on juriidiline isik, siis tema

(a) täielik ametlik nimetus:

(b) juriidilise isiku

[Vorm nr 9, lk 4]

(c) riik ja vastavalt vajadusele haldusüksus selle riigi piires, kelle õiguse alusel nimetatud juriidiline isik

tegutseb:

6.3. Aadress (k.a. postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)7

(koos piirkonnakoodiga)
Telefaksinumber(-numbrid)7

(koos piirkonnakoodiga)
E-posti aadress:

6.4. Litsentsisaaja kodakondsus:

6.5. Litsentsisaaja elukoht:

6.6. Litsentsisaaja tegutseva tööstus- või kaubandusettevõtte asukoht (riik):

6.7. [ ] Märgistage see ruut, kui litsentsisaajaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja
märkige igaühe puhul ära punktides 6.1 kuni 6.6 nõutud andmed.

7. Litsentsisaaja esindaja

7.1. Nimi:

7.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)8

(koos piirkonnakoodiga)
Telefaksinumber(-numbrid)8

(koos piirkonnakoodiga)
E-posti aadress:

7.3. Registreeringu number, kui on Ametis registreeritud:

7.4. Volikirjale antud number:9

7.5. Registreeringu number, kui on Ametis registreeritud:

7.6. Volikirjale antud number:9

[Vorm nr 9, lk 5]

8. Litsentsisaaja kontaktaadress10

9. Kaubad ja/või teenused, mille suhtes litsents antakse11

9.1. [ ] Litsents antakse kõikide kaupade ja/või teenuste suhtes, mis on loetletud punktis 2 nimetatud
registreeringu(te)s ja taotlus(t)es.

9.2. [ ] Punktis 2 on nimetatud ainult üks registreering ja/või taotlus ja litsents antakse ainult mõningate
registreeringus või taotluses loetletud kaupade ja/või teenuste suhtes. Litsents hõlmab allpool loetletud
kaupu ja/või teenuseid:

9.3. [ ] Punktis 2 on nimetatud enam kui ühte registreeringut ja/või taotlust ja vähemalt ühe puhul neist ei
hõlma litsents mitte kõiki loetletud kaupu ja/või teenuseid. Sellisel juhul märkige lisalehel iga
registreeringu ja/või taotluse puhul eraldi ära, kas litsents hõlmab kõiki kaupu ja/või teenuseid või ainult
mõningaid neist.
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10. Litsentsi liik11

10.1. [ ] Ainulitsents

10.2. [ ] Täislitsents

10.3. [ ] Lihtlitsents

10.4. [ ] Litsents puudutab ainult alltoodud osa registreeringu kehtivusterritooriumist

[Vorm nr 9, lk 6]

11. Litsentsi kehtivusaeg

11.1. [ ] Litsents on antud ajavahemikuks ………

11.1.1. [ ] Litsentsi pikendatakse automaatselt.

11.2. [ ] Litsents antakse piiramata ajaks.

12. Allkiri või pitser12

12.1. Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

12.2. Märgistage üks ruut vastavalt sellele, kas allkiri on antud või pitsatit on kasutatud

12.2.1. [ ] omaniku ja/või taotleja poolt või tema nimel;

12.2.2. [ ] litsentsisaaja poolt või tema nimel;

12.2.3. [ ] esindaja poolt või tema nimel.

12.3. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev

12.4. Allkiri või pitser

13. Lõiv

13.1. Käesoleva taotlusega seoses tasutud lõivu(de) suurus ja rahaühik:

13.2. Tasumise viis:

[Vorm nr 9, lk 7]

14. Lisalehed

[ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ning märkige ära nimetatud lehtede koguarv.

1 Sellesse lahtrisse võib märkida omaniku/taotleja ja/või litsentsisaaja ja/või esindaja poolt käesolevale avaldusele antud viitenumbri.

2 Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida Ameti registris olevad registreeringu(te)/taotlus(t)e omaniku/taotleja nimed, mida käesolev

avaldus puudutab.

3--4 Kui Amet nõuab vastavat informatsiooni, siis omanikul/taotlejal või tema esindajal on võimalus jätta need märkimata. Kui info

on märgitud, siis peavad ka riigi kood (vajadusel) ja piirkonnakood olema märgitud.

5 Jätta täitmata juhul, kui volikirjale ei ole (veel) antud numbrit või kui number ei ole veel omanikule/taotlejale või esindajale teada.

6 Kui punktis 4 ei ole esindajat nimetatud, märkida kontaktaadress punktis 5 vastavalt artikli 4 punkti 2 alapunktile b, kui

omanikul/taotlejal ei ole või ta ei ole märkinud elukohta ega tegutsevat tööstus- või kaubandusettevõtet lepinguosalise

territooriumil, kelle amet on märgitud käesoleva avalduse esimesel leheküljel.

7--8 Kui Amet nõuab vastavat informatsiooni, siis litsentsisaajal või tema esindajal on võimalus jätta need märkimata. Kui info on

märgitud, siis peavad ka riigi kood (vajadusel) ja regiooni kood olema märgitud.

9 Jätta täitmata juhul, kui volikirjale ei ole (veel) antud numbrit või kui number ei ole veel litsentsi saajale või tema esindajale teada.

10 Kui punktis 7 ei ole esindajat nimetatud, märkida kontaktaadress punktis 5 vastavalt artikli 4 punkti 2 alapunktile b, kui

litsentsisaajal ei ole või ta ei ole märkinud elukohta ega tegutsevat tööstus- või kaubandusettevõtet lepinguosalise territooriumil,

kelle amet on märgitud käesoleva taotluse esimesel leheküljel.

11 Märgistage vastavad ruudud.

12 Kui isikuid, kes kirjutavad alla või kelle pitsatit kasutatakse on rohkem kui üks märkige igaühe puhul ära alapunktides 12.1

kuni 12.4 nõutud andmed lisalehel.
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Rahvusvahelise plangivormi nr 10 näidis

LITSENTSIAVALDUS
seoses registreerimistaotlus(t)e ja/või registreeritud märkidega

Esitatud ……… Ametile

Täidab ainult Amet

Omaniku/taotleja ja/või litsentsisaaja poolne

viitenumber:1 ………

Omaniku/taotleja esindajapoolne viitenumber: ………

Litsentsisaaja esindajapoolne viitenumber:1 ………

1. Avaldus

Omanik(ud)/taotleja(d) ja litsentsisaaja(d) teatab/teatavad, et litsentsi objektiks on alltoodud
registreering(ud)ja/või taotlus(ed).

[Vorm nr 10, lk 2]

2. Asjassepuutuv(ad) registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

Käesolev avaldus puudutab alljärgnevat (alljärgnevaid) registreeringut (registreeringuid) ja/või taotlust (taotlusi):

2.1. Registreeringu ja/või taotluse number (numbrid):

2.2. [ ] Kui punkti 2.1 all ei ole piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.

3. Omanik(ud)/taotleja(d)

3.1. Kui omanik/taotleja on füüsiline isik, siis tema

(c) perekonnanimi:2 ……….

(d) eesnimi (-nimed): 2 ……….

3.2. Kui omanik/taotleja on juriidiline isik, siis tema

(a) täielik ametlik nimetus:

(b) juriidilise isiku õiguslik olemus:

(c) riik ja vastavalt vajadusele haldusüksus selle riigi piires, kelle õiguse alusel nimetatud juriidiline isik
tegutseb:

3.3. Aadress (k.a. postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)3 Telefaksinumber(-numbrid)3 E-posti aadress:

3.4. [ ] Märgistage see ruut, kui omanikke/taotlejaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja
märkige igaühe puhul ära punktides 3.1 või 3.2 ja 3.3 nõutud andmed.

[Vorm nr 10, lk 3]

4. Omaniku/omanike või taotleja/taotlejate esindaja

4.1. Nimi:

4.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)4 Telefaksinumber(-numbrid)4 E-posti aadress:

4.3. Registreeringu number, kui on Ametis registreeritud:

4.4. Volikirjale antud number:
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5. Litsentsisaaja

5.1. Kui litsentsisaaja on füüsiline isik, siis tema

(c) perekonnanimi:

(d) eesnimi (-nimed):

5.2. Kui litsentsisaaja on juriidiline isik, siis tema

(a) täielik ametlik nimetus:

(b) juriidilise isiku õiguslik olemus:

(c) riik ja vastavalt vajadusele haldusüksus selle riigi piires, kelle õiguse alusel nimetatud juriidiline isik
tegutseb:

5.3. Aadress (k.a. postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)5 Telefaksinumber(-numbrid)5 E-posti aadress:

[Vorm nr 10, lk 4]

5.4. Litsentsisaaja kodakondsus:

5.5. Litsentsisaaja elukoht:

5.6. Litsentsisaaja tegutseva tööstus- või kaubandusettevõtte asukoht (riik):

5.7. [ ] Märgistage see ruut, kui litsentsisaajaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja
märkige igaühe puhul ära punktides 5.1 kuni 5.6 nõutud andmed.

6. Litsentsisaaja esindaja

6.1. Nimi:

6.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)6 Telefaksinumber(-numbrid)6 E-posti aadress:

6.3. Registreeringu number, kui on Ametis registreeritud:

6.4. Volikirjale antud number7:

7. Kaubad ja/või teenused, mille suhtes litsents antakse8

7.1. [ ] Litsents antakse kõikidele kaupade ja/või teenuste suhtes, mis on loetletud punktis 2 nimetatud
registreeringu(te)s ja taotlus(t)es.

[Vorm nr 10, lk 5]

7.2. [ ] Punktis 2 on nimetatud ainult üks registreering ja/või taotlus ja litsents antakse ainult mõningate
registreeringus või taotluses loetletud kaupade ja/või teenuste suhtes. Litsents hõlmab allpool loetletud
kaupu ja/või teenuseid:

7.3. [ ] Punktis 2 on nimetatud enam kui ühte registreeringut ja/või taotlust ja kui vähemalt ühe puhul neist ei
hõlma litsents mitte kõiki loetletud kaupu ja/või teenuseid. Sellisel juhul märkige lisalehel iga
registreeringu ja/või taotluse puhul eraldi ära, kas litsents hõlmab kõiki kaupu ja/või teenuseid või
ainult mõningaid neist.

8. Litsentsi liik8

8.1. [ ] Ainulitsents

8.2. [ ] Täislitsents

8.3. [ ] Lihtlitsents

8.4. [ ] Litsents puudutab ainult alltoodud osa registreeringu kehtivusterritooriumist,

9. Litsentsi kehtivusaeg

9.1. [ ] Litsents on antud ajavahemikuks . . . . . . . . .

9.1.1. [ ] Litsentsi pikendatakse automaatselt.

9.2. [ ] Litsents antakse piiramata ajaks.

– 24 –



[Vorm nr 10, lk 6]

10. Allkirjad või pitserid9

10.1. Omaniku/omanike või taotleja/taotlejate allkiri/allkirjad või pitsat(id):

10.1.1. Omaniku/taotleja nimi või kui omanik/taotleja on juriidiline isik, siis isiku nimi, kes tegutseb

omaniku/taotleja nimel:

10.1.2. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev

10.1.3. Allkiri või pitser:

10.2. Litsentsisaaja(te) allkiri/allkirjad või pitsat(id):

10.2.1. Litsentsisaaja nimi või kui litsentsisaaja on juriidiline isik, siis isiku nimi, kes tegutseb

litsentsisaaja nimel:

10.2.2. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev

10.2.3. Allkiri või pitser:

10.3. Omaniku/omanike/taotleja(te) esindaja allkiri või pitsat:

10.3.1. Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

10.3.2. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev

10.3.3. Allkiri või pitser:

10.4. Litsentsisaaja(te) esindaja allkiri ja pitsat:

10.4.1. Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

10.4.2. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev

10.4.3. Allkiri või pitser:

11. Lisalehed

[ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ning märkige ära nimetatud lehtede koguarv.

1 Sellesse lahtrisse võib märkida omaniku/taotleja ja/või litsentsisaaja ja/või esindaja poolt käesolevale avaldusele antud

viitenumbri.

2 Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida Ameti registris olevad registreeringu(te)/taotlus(t)e omaniku/taotleja nimed, mida käesolev

avaldus puudutab.

3–5 Kui Amet nõuab vastavat informatsiooni, siis omanikul/taotlejal või tema esindajal on võimalus jätta need märkimata. Kui info

on märgitud, siis peavad ka riigi kood (vajadusel) ja regiooni kood olema märgitud.

6 Kui Amet nõuab vastavat informatsiooni, siis litsentsisaajal või tema esindajal on võimalus jätta need märkimata. Kui info on

märgitud, siis peavad ka riigi kood (vajadusel) ja regiooni kood olema märgitud.

7 Jätta täitmata juhul, kui volikirjale ei ole (veel) antud numbrit või kui number ei ole veel litsentsi saajale või tema esindajale

teada.

8 Märgistage vastavad ruudud.

9 Kui isikuid, kes kirjutavad alla või kelle pitsatit kasutatakse on rohkem kui üks märkige igaühe puhul ära alapunktides 10.1 kuni

10.4 nõutud andmed lisalehel.
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Rahvusvahelise plangivormi nr 11 näidis

LITSENTSI MUUTMISE AVALDUS
seoses registreerimistaotlus(t)e ja/või registreeritud märkidega

Esitatud ……… Ametile

Täidab ainult Amet

Omaniku/taotleja ja/või litsentsisaaja poolne

viitenumber:1 ………

Omaniku/taotleja esindajapoolne viitenumber: ………

Litsentsisaaja esindajapoolne viitenumber:1 ………

1. Avaldus

Omanik(ud)/taotleja(d) ja litsentsisaaja(d) teatab/teatavad, et litsentsi muutmise objektiks on alltoodud

registreering(ud)ja/või taotlus(ed).

[Vorm nr 11, lk 2]

2. Asjassepuutuv(ad) registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

Käesolev avaldus puudutab alljärgnevat (alljärgnevaid) registreeringut (registreeringuid) ja/või taotlust (taotlusi):

2.1. Registreeringu ja/või taotluse number (numbrid):

2.2. [ ] Kui punkti 2.1 all ei ole piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.

3. Omanik(ud)/taotleja(d)

3.1. Kui omanik/taotleja on füüsiline isik, siis tema

(e) perekonnanimi2: ……….

(f) eesnimi (-nimed) 2: ……….

3.2. Kui omanik/taotleja on juriidiline isik, siis tema

(a) täielik ametlik nimetus:

(b) juriidilise isiku õiguslik olemus:

(c) riik ja vastavalt vajadusele haldusüksus selle riigi piires, kelle õiguse alusel nimetatud juriidiline isik

tegutseb:

3.3. Aadress (k.a. postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)3 Telefaksinumber(-numbrid)3 E-posti aadress:

3.4. [ ] Märgistage see ruut, kui omanikke/taotlejaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja

märkige igaühe puhul ära punktides 3.1 või 3.2 ja 3.3 nõutud andmed.

[Vorm nr 11, lk 3]

4. Omaniku/omanike või taotleja/taotlejate esindaja

4.1. Nimi:

4.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)4 Telefaksinumber(-numbrid)4 E-posti aadress:
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4.3. Registreeringu number, kui on Ametis registreeritud:

4.4. Volikirjale antud number:

5. Litsentsisaaja

5.1. Kui litsentsisaaja on füüsiline isik, siis tema

(e) perekonnanimi:

(f) eesnimi (-nimed):

5.2. Kui litsentsisaaja on juriidiline isik, siis tema

(a) täielik ametlik nimetus:

(b) juriidilise isiku õiguslik olemus:

(c) riik ja vastavalt vajadusele haldusüksus selle riigi piires, kelle õiguse alusel nimetatud juriidiline isik

tegutseb:

5.3. Aadress (k.a. postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)5 Telefaksinumber(-numbrid)5 E-posti aadress:

[Vorm nr 11, lk 4]

5.4. Litsentsisaaja kodakondsus:

5.5. Litsentsisaaja elukoht:

5.6. Litsentsisaaja tegutseva tööstus- või kaubandusettevõtte asukoht (riik):

5.7. Märgistage see ruut, kui litsentsi saajaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja märkige

igaühe puhul ära punktides 5.1 kuni 5.6 nõutud andmed.

6. Litsentsisaaja esindaja

6.1. Nimi:

6.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)6 Telefaksinumber(-numbrid)6 E-posti aadress:

6.3 Registreeringu number, kui on Ametis registreeritud:

6.4 Volikirjale antud number7:

7. Kaubad ja/või teenused, mille suhtes antud litsentsi muudetakse

Märkige muudatuse olemus ja ulatus eraldi lehel.

8. Muudetud litsentsi liik 8

8.1 [ ] Ainulitsents

8.2 [ ] Täislitsents

[Vorm nr 11, lk 5]

8.3 [ ] Lihtlitsents

8.4 [ ] Litsents puudutab ainult alltoodud osa registreeringu kehtivusterritooriumist,

9. Litsentsi kehtivusaeg

9.1 [ ] Litsents on antud ajavahemikuks . . . . . . . .

9.1.1. [ ]Litsentsi pikendatakse automaatselt.

9.2. [ ] Litsents antakse piiramata ajaks.

10. Allkirjad või pitserid9:

10.1. Omaniku/omanike või taotleja/taotlejate allkiri/allkirjad või pitsat(id):

10.1.1. Omaniku/taotleja nimi või kui omanik/taotleja on juriidiline isik, siis isiku nimi, kes tegutseb

omaniku/taotleja nimel:

– 27 –



10.1.2. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev

10.1.3. Allkiri või pitser:

10.2. Litsentsisaaja(te) allkiri/allkirjad või pitsat(id):

10.2.1. Litsentsisaaja nimi või kui litsentsisaaja on juriidiline isik, siis isiku nimi, kes tegutseb litsentsisaaja

nimel:

10.2.2. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev

10.2.3. Allkiri või pitser:

[Vorm nr 11, lk 5]

10.3. Omaniku/omanike/taotleja(te) esindaja allkiri või pitsat:

10.3.1. Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

10.3.2. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev

10.3.3. Allkiri või pitser:

10.4. Litsentsisaaja(te) esindaja allkiri ja pitsat:

10.4.1. Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

10.4.2. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev

10.4.3. Allkiri või pitser:

11. Lisalehed

[ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ning märkige ära nimetatud lehtede koguarv.

1 Sellesse lahtrisse võib märkida omaniku/taotleja ja/või litsentsisaaja ja/või esindaja poolt käesolevale avaldusele antud

viitenumbri.

2 Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida Ameti registris olevad registreeringu(te)/taotlus(t)e omaniku/taotleja nimed, mida käesolev

avaldus puudutab.

3–5 Kui Amet nõuab vastavat informatsiooni, siis omanikul/taotlejal või tema esindajal on võimalus jätta need märkimata. Kui info

on märgitud, siis peavad ka riigi kood (vajadusel) ja regiooni kood olema märgitud.

7 Jätta täitmata juhul, kui volikirjale ei ole (veel) antud numbrit või kui number ei ole veel litsentsi saajale või tema esindajale

teada.

8 Märgistage vastavad ruudud.

9 Kui isikuid, kes kirjutavad alla või kelle pitsatit kasutatakse on rohkem kui üks märkige igaühe puhul ära

alapunktides 10.1 kuni 10.4 nõutud andmed lisalehel.
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Rahvusvahelise plangivormi nr 12 näidis

LITSENTSI TÜHISTAMISE AVALDUS
seoses registreerimistaotlus(t)e ja/või registreeritud märkidega

Esitatud ……… Ametile

Täidab ainult Amet

Omaniku/taotleja ja/või litsentsisaaja poolne

viitenumber:1 ………

Omaniku/taotleja esindajapoolne viitenumber: ………

Litsentsisaaja esindajapoolne viitenumber:1 ………

1. Avaldus

Omanik(ud)/taotleja(d) ja litsentsisaaja(d) teatab/teatavad, et litsentsi kustutamise objektiks on alltoodud

registreering(ud) ja/või taotlus(ed).

[Vorm nr 12, lk 2]

2. Asjassepuutuv(ad) registreering(ud) ja/või taotlus(ed)

Käesolev avaldus puudutab alljärgnevat (alljärgnevaid) registreeringut (registreeringuid) ja/või taotlust (taotlusi):

2.1. Registreeringu ja/või taotluse number (numbrid):

2.2. [ ] Kui punkti 2.1 all ei ole piisavalt ruumi, märgistage see ruut ja esitage andmed lisalehel.

3. Omanik(ud)/taotleja(d)

3.1. Kui omanik/taotleja on füüsiline isik, siis tema

(g) Perekonnanimi2:

(h) Eesnimi (-nimed): 2

3.2. Kui omanik/taotleja on juriidiline isik, siis tema

(a) täielik ametlik nimetus:

(b) juriidilise isiku õiguslik olemus:

(c) riik ja vastavalt vajadusele haldusüksus selle riigi piires, kelle õiguse alusel nimetatud juriidiline isik

tegutseb:

3.3. Aadress (k.a. postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)3 Telefaksinumber(-numbrid)3 E-posti aadress:

3.4. [ ] Märgistage see ruut, kui omanikke/taotlejaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja

märkige igaühe puhul ära punktides 3.1 või 3.2 ja 3.3 nõutud andmed.

[Vorm nr 12, lk 3]

4. Omaniku/omanike või taotleja/taotlejate esindaja

4.1. Nimi:

4.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)4 Telefaksinumber(-numbrid)4 E-posti aadress:
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4.3. Registreeringu number, kui on Ametis registreeritud:

4.4. Volikirjale antud number:

5. Litsentsisaaja

5.1. Kui litsentsisaaja on füüsiline isik, siis tema

(a) perekonnanimi:

(b) eesnimi (-nimed):

5.2. Kui litsentsisaaja on juriidiline isik, siis tema

(a) täielik ametlik nimetus:

(b) juriidilise isiku õiguslik olemus:

(c) riik ja vastavalt vajadusele haldusüksus selle riigi piires, kelle õiguse alusel nimetatud juriidiline isik

tegutseb:

5.3. Aadress (k.a. postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)5 Telefaksinumber(-numbrid)5 E-posti aadress:

[Vorm nr 12, lk 4]

5.4. Litsentsisaaja kodakondsus:

5.5. Litsentsisaaja elukoht:

5.6. Litsentsisaaja tegutseva tööstus- või kaubandusettevõtte asukoht (riik):

5.7. [ ] Märgistage see ruut, kui litsentsisaajaid on rohkem kui üks; sellisel juhul loetlege nad lisalehel ja

märkige igaühe puhul ära punktides 5.1 kuni 5.6 nõutud andmed.

6. Litsentsisaaja esindaja

6.1. Nimi:

6.2. Aadress (k.a postiindeks ja riik):

Telefoninumber (-numbrid)6 Telefaksinumber(-numbrid)6 E-posti aadress:

6.3. Registreeringu number, kui on Ametis registreeritud:

6.4. Volikirjale antud number: 7

7. Kaubad ja/või teenused, mille suhtes litsents tühistatakse

Märkige tühistamise olemus ja ulatus eraldi lehel.

8. Allkirjad või pitserid: 8

8.1. Omaniku/omanike või taotleja/taotlejate allkiri/allkirjad või pitsat(id):

[Vorm nr 12, lk 5]

8.1.1. Omaniku/taotleja nimi või kui omanik/taotleja on juriidiline isik, siis isiku nimi, kes tegutseb

omaniku/taotleja nimel:

8.1.2. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev

8.1.3. Allkiri või pitser:

8.2. Litsentsisaaja(te) allkiri/allkirjad või pitsat(id):

8.2.1. Litsentsisaaja nimi või kui litsentsisaaja on juriidiline isik, siis isiku nimi, kes tegutseb litsentsisaaja

nimel:

8.2.2. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev

8.2.3. Allkiri või pitser:

8.3. Omaniku/omanike/taotleja(te) esindaja allkiri või pitsat:

8.3.1. Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse:

8.3.2. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev
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8.3.3. Allkiri või pitser:

8.4. Litsentsisaaja(te) esindaja allkiri ja pitsat:

8.4.1. Füüsilise isiku nimi, kes kirjutab alla või kelle pitsatit kasutatakse

8.4.2. Allakirjutamise või pitseri löömise kuupäev

8.4.3. Allkiri või pitser:

[Vorm nr 12, lk 6]

9. Lisalehed

[ ] Märgistage see ruut, kui juurde on lisatud lisalehed ning märkige ära nimetatud lehtede koguarv.

1 Sellesse lahtrisse võib märkida omaniku/taotleja ja/või litsentsisaaja ja/või esindaja poolt käesolevale avaldusele antud

viitenumbri

2 Alapunktidesse (a) ja (b) tuleb märkida Ameti registris olevad registreeringu(te)/taotlus(t)e omaniku/taotleja nimed, mida käesolev

avaldus puudutab.

3–5 Kui Amet nõuab vastavat informatsiooni, siis omanikul/taotlejal või tema esindajal on võimalus jätta need märkimata. Kui info

on märgitud, siis peavad ka riigi kood (vajadusel) ja regiooni kood olema märgitud.

6 Kui Amet nõuab vastavat informatsiooni, siis litsentsisaajal või tema esindajal on võimalus jätta need märkimata. Kui info on

märgitud, siis peavad ka riigi kood (vajadusel) ja regiooni kood olema märgitud.

7 Jätta täitmata juhul, kui volikirjale ei ole (veel) antud numbrit või kui number ei ole veel litsentsi saajale või tema esindajale

teada.

8 Kui isikuid, kes kirjutavad alla või kelle pitsatit kasutatakse on rohkem kui üks märkige igaühe puhul ära alapunktides 10.1 kuni

10.4 nõutud andmed lisalehel.
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