ZP – 16/2004 forma
LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI
Kalvarijų g.3, LT-09310 Vilnius
TEISĖS Į PAREIKŠTĄ
REGISTRUOTI IR/ARBA
ĮREGISTRUOTĄ ŽENKLĄ
PERDAVIMO DOKUMENTAS
1

Gavimo data

*

*

Užpildo Valstybinis patentų biuras

Pareiškimas apie teisių perdavimą
Žemiau pasirašęs (-ę) teisės perdavėjas (-ai) perduoda žemiau pasirašiusiam (-iems) teisės perėmėjui (-ams) teisę
į žemiau nurodytą (-as) paraišką (-as) ir/arba registraciją (-as)

Paraiška (-os) ir/arba registracija (-os), kuriai (-ioms) skirtas perdavimo dokumentas
2.1 Paraiškos (-ų) numeris (-iai):

2.2 Registracijos (-ų) numeris (-iai):

2.3

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę paraiškų ir/arba registracijų numeriai išvardyti
papildomame lape priede

Prekės ir/arba paslaugos, kurioms taikomas teisės perdavimas
3.1

Pažymėti šį langelį, jeigu teisės perdavimas taikomas 2 grafoje nurodytos paraiškos (-ų) ir/arba
registracijos (-ų) visoms prekėms ir/arba paslaugoms

3.2

Pažymėti šį langelį, jeigu teisės perdavimas taikomas 2 grafoje nurodytos paraiškos (-ų) ir/ arba
registracijos (-ų) daliai prekių ir/arba paslaugų. Papildomame lape išvardijamos prekės ir/arba
paslaugos, kurios turi būti nurodytos naujo savininko paraiškoje arba registracijoje, sugrupuotos
pagal Nicos klasifikacijos klases (šiuo atveju neišvardytos prekės ir/arba paslaugos pasilieka
pareiškėjo arba buvusio savininko paraiškoje ar registracijoje)

Pažymimas tik vienas langelis: 3.1 arba 3.2

Teisės perdavėjas (-ai)
Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):
4.1 Vardas, pavardė ..................................................................................................................................................
4.2 Asmens kodas

……………………………………………………….………………………………………………………………….

4.3 Adresas, valstybės kodas ......................................................................................................................………...............
Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):
4.4 Visas oficialus pavadinimas ................................................................................................................................
4.5 Juridinio asmens registracijos kodas …………………………………………………………….……………………..
4.6 Adresas, valstybės kodas .................................................................................................................…….......................
4.7

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli teisės perdavėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 4.1, 4.2 ir 4.3
arba 4.4, 4.5 ir 4.6 punktų duomenis

Teisės perėmėjas (-ai)
Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):
5.1 Vardas, pavardė .................................................................................................................................................
5.2 Asmens kodas …………………………………………………………………………………………………………….
5.3 Adresas, valstybės kodas

................................................................................................................................

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):
5.4 Visas oficialus pavadinimas ..............................................….............................................................................
5.5 Juridinio asmens registracijos kodas ................................................................................................................
5.6 Adresas, valstybės kodas .................................................................................................................................
5.5

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli teisės perėmėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 5.1, 5.2 ir 5.3
arba 5.4, 5.5 ir 5.6 punktų duomenis

Parašai arba parašų faksimilės
6.1 Teisių perdavėjo (-ų) parašas (-ai):
6.1.1 Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė
.........................................................................................................................................……………….....
6.1.2 Pasirašymo data ir vieta ...........................................................................................…........……………..
6.1.3 Parašas arba parašo faksimilė ………………………………………………
A.V.

6.2 Teisių perėmėjo (-ų) parašas (-ai):
6.2.1 Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė
..............................................................................................................…………….....…..........................
6.2.2 Pasirašymo data ir vieta

.................................................................…….………........….......................

6.2.3 Parašas arba parašo faksimilė ………………………….……………………..
A.V.

6.3

7

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli teisės perdavėjai arba teisės perėmėjai ir jų 6.1.1, 6.1.2 ir 6.2.1, 6.2.2 punktų
duomenys ir 6.1.3 ir 6.2.3 punktuose nurodyti parašų ir parašų faksimilės pateiktos papildomame lape priede

Pažymėti šį langelį jeigu pridedami papildomi priedai ir/arba dokumentai
Iš viso: ........................... lapai (-ų)

