Umsókn um skráningu vörumerkis

Útfyllist af Hugverkastofunni

Trademark Application

Umsóknardagur (220)

1. Umsækjandi /Applicant (730)

Framhald á sérblaði, ef fleiri en einn

Nafn

Kennitala

Heimilisfang

Netfang

Póstnúmer og staður

Númer (210)

Land

☐

Sími

2. Umboðsmaður / Agent (740)
Nafn

Kennitala

Heimilisfang

Netfang

Póstnúmer og staður

☐ Umboð fylgir

Land

☐ Umboð liggur fyrir

Sími

☐ Annað

Hugverkastofan krefst ekki sönnunar á umboði við innlögn umsóknar. Stofnunin getur þó, sbr. 76. gr. reglugerðar nr. 850/2020 ávallt krafist slíkrar sönnunar
ef þörf er á.

3. Vörumerki / Trademark (550)
Tegund merkis:

Mynd af merkinu (540) ef við á

Veljið aðeins eina tegund, sjá yfirlit hér
☐ Orðmerki (592) Skrifið texta í reit fyrir neðan

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Myndmerki (593) JPEG
Orð- og myndmerki (594) JPEG og texti
Þrívíddarmerki (554) JPEG
Þrívíddarmerki með orðhluta (554) JPEG og texti
Staðsetningarmerki (552) JPEG
Mynsturmerki (552) JPEG
Litamerki (558) JPEG og lýsing á litakóðum á sér blaði
Hljóðmerki (556) JPEG eða MP3
Hreyfimerki (553) JPEG eða MP4
Margmiðlunarmerki (553) MP4
Heilmyndarmerki (555) JPEG eða MP4
Annað (559) lýsing þarf að fylgja

Texti merkis (541)
Ef orðmerki eða merkið inniheldur orðhluta
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Tilgreining á sér blaði, ef rými er ekki nægt ☐

4. Vörur og/eða þjónusta / Goods and/or services (511)
Flokkanúmer

Tilgreining vöru/þjónustu, nánar hér

5. Forgangsréttur / Priority data (300)
Framhald á sér blaði, ef fleiri en einn ☐

Aðeins fyllt út ef sótt hefur verið um áður í öðru ríki innan 6 mánaða frá umsókn hér á landi
Dagsetning

Land

Númer

6. Grundvöllur umsóknar / Basic applications (600)
Aðeins skal notast við þennan lið í sérgreindum tilvikum

☐ Umsókn byggir á 57. gr. vml. (646)
Alþjóðleg skráningardagsetning

Alþjóðlegt skráningarnúmer

Forgangsréttur
Dagsetning

Land

Númer

☐ Sótt er um skráningu á grundvelli 1. mgr. 34. gr. vml. (e. Telle quelle)
Upplýsingar um skráningu í heimalandi (390)
Dagsetning

Land

Númer

Hugverkastofan getur krafist sönnunar á skráningu í heimalandi.

7. Fylgigögn / Attachments
Sendist í tölvupósti á hugverk@hugverk.is

☐ Lýsing á merkinu (571)
☐ Mynd/myndir af merkinu á JPEG skrá
☐ MP3 skrá

☐ MP4 skrá
☐ Umboð ef óskað er
☐ Annað: _______________________________

Undirskrift umsækjanda eða umboðsmanns

Staður og dagsetning

Umsækjendum með lögheimili erlendis er skylt að hafa
umboðsmann sbr. 35. gr. vml. Öðrum er það heimilt.

Útfyllist af Hugverkastofunni

Grunngjald
Flokkagjald
Samtals
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kr.
Fjöldi

Dagsetning móttöku

Greitt

kr.
kr.
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