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ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Švermova 43, 974 04  Banská Bystrica 4




Telefón	E-mail	IČO
048/43 00 131	resers@indprop.gov.sk	30810787

F01/2 Objednávka rešerše
Objednávka rešerše
Objednávateľ si záväzne objednáva vykonanie rešerše podľa kritérií zadaných v bode 2 tejto objednávky. 

Objednávateľ: Fakturačné údaje a dodacie údaje:Názov/Meno: 
Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
Ulica:
Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
Obec:
Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
PSČ:
Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
IČO/rodné číslo:
Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
DIČ:
 
IČ DPH:
 
E-mail:
Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
Telefón :
Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
Všetky uvedené údaje sú povinné!
Korešpondenčná adresa ak je iná ako fakturačná adresa:
Názov/Meno: 
 
Ulica:
 
Obec:
 
PSČ:
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Informácie a podmienky vykonávania rešerší sú uvedené na webovej stránke úradu v časti Rešeršné služby. 
    
1. Druh rešerše (vyznačte iba jednu z možností)  

Rešerš na: 
☐
Patentová rešerš na stav techniky
☐
označenie (ochrannú známku)


☐
označenie (ochrannú známku) do 3. pracovných dní
☐
Patentová rešerš s komentárom
☐
označenie (ochrannú známku) do 24 hodín


Rešerš na:
☐
Rešerš podľa bibliografických údajov
☐
dizajn


☐
dizajn do 3. pracovných dní


 

 2. Predmet rešerše (uveďte predmet rešerše)
☐
Označenie - znenie alebo vyobrazenie hľadaného označenia alebo ochrannej známky a zoznam tovarov a služieb, pre hľadané označenie.
☐
Dizajn - vyobrazenie hľadaného vzhľadu výrobku.
☐
Patentové rešerše - oblasť techniky a opis výrobku, zariadenia alebo technológie s konkrétnymi technickými konštrukčnými znakmi.
☐
Bibliografické rešerše - bibliografický údaj (meno alebo názov majiteľa, prihlasovateľa alebo pôvodcu) alebo zahraničný patentový dokument.

Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

















3. Podmienky vyhotovenia rešerše
Rešerš ako služba verejnosti na základe príslušnej objednávky má výlučne informatívny charakter. Rešerš je vykonávaná v informačných zdrojoch dostupných ÚPV SR k dátumu jej vykonania. Výsledok rešerše vo forme rešeršnej správy nie je podkladom pre vydanie rozhodnutia ÚPV SR ani pre žiadne iné právne úkony, napr. týkajúce sa konania vo veci akejkoľvek prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva podanej v Slovenskej republike ani v zahraničí. ÚPV SR nenesie zodpovednosť za žiadne konanie objednávateľa alebo tretích osôb, súvisiace s obsahom rešeršnej správy, ani za škody, vzniknuté takýmto konaním. Rešerš je spoplatnená podľa cenníka služieb ÚPV SR v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenník je prístupný na webovom sídle úradu https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/Cennik.pdf. 
Rešeršná správa je zaslaná na emailovú adresu Objednávateľa.

Odoslaním objednávky súhlasíte s podmienkami vyhotovenia rešerše platných k dátumu podania objednávky a s povinnosťou platby za vykonanie rešerše.




V
Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
dňa
Kliknite alebo ťuknite a zadajte dátum.





podpis objednávateľa
     		    

