PATENDIAMET
Patendi saamise avaldus

Patendiosakond
Toompuiestee 7
15041 Tallinn
Tel.
627 7910
627 7925
Faks
627 7912

esitatakse ühes eksemplaris

Käesolevaga soovitakse saada patenti Eesti Vabariigis
Täidab Patendiamet
(21) Patenditaotluse number:
(22) Patenditaotluse esitamise kuupäev:
(30) Prioriteet: kuup.:

riik:

taotluse nr.:

(43) Patenditaotluse avaldamise kuupäev:

Täidab patenditaotleja
1. Patenditaotleja (ees- ja perekonnanimi või nimi, aadress, telefon, riigi kood):
(71)

2. Patenditaotleja esindaja
(74)
Ühine esindaja (ees- ja perekonnanimi
või nimi):

Patendivolinik (ees- ja perekonnanimi, büroo täielik
nimi, aadress, telefon, registreerimisnumber):

3. Andmed kirjavahetuse pidamiseks (isiku ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, postiaadress, telefon):

4. Autor (ees- ja perekonnanimi, aadress, riigi kood):
(72)

Autori nime avalikustamise keeld (täidetakse autori nõudmisel)
Mina (ees- ja perekonnanimi)
palun mitte avalikustada minu nime autorina.
Allkiri:

5. Patenditaotleja on saanud patendi taotlemise õiguse kui:
autori õigusjärglane

isik vastavalt töölepingule

isik vastavalt lepingule,
välja arvatud töölepingule

6. Leiutise nimetus (eesti ja inglise keeles):
(54)

7. Prioriteedinõue:
Pariisi konventsiooni vm. kokkuleppe taotluse alusel
(32) kuupäev:

(33) riik:

(31) taotluse number:

(62) varasema patenditaotluse alusel sellest eraldatud patenditaotluse puhul (seaduse § 11 lõige 4)
varasema patenditaotluse paranduste ja täienduste alusel (seaduse § 11 lõige 3)
kuupäev:

taotluse number:

8. Andmed riigilõivu tasumise kohta:
patenditaotluse esitamise lõiv __________ eurot
täiendav lõiv üle kümnepunktilise nõudluse puhul ____________ eurot
Patendiameti poolt viidatud patendidokumentide või muude trükiste koopiate väljastamise lõiv _____ eurot
kokku: ____________ eurot
Maksemoodus:
Maksja:

patenditaotleja

Maksedokumendi nr.:

Kuupäev:

patendivolinik

9. Muud andmed:
esmase taotluse andmed (seaduse § 21 lõige 2)
kuupäev:

riik:

taotluse number:

(83) bioloogilise aine, sealhulgas mikroorganismi deponeerimise andmed:
patendiseaduse § 8 lõikes 3 nimetatud teabe avalikustamise kuupäev (23) ja andmed:

10. Lisad:
leiutiskirjeldus __________ lehel 3 eks
järjestuse loetelu __________ lehel 3 eks
patendinõudlus __________ lehel 3 eks, __________ nõudluspunkti
leiutise olemuse lühikokkuvõte eesti keeles ___________ lehel 2 eks
leiutise olemuse lühikokkuvõte inglise keeles ___________ lehel 2 eks
joonised ja muu illustreeriv materjal ____________ lehel 3 eks
riigilõivu tasumist tõendav dokument __________ lehel 1 eks
volikiri __________ lehel 1 eks või

üldvolikirja registreerimisnumber __________

prioriteedinõuet tõendavad dokumendid __________ lehel 1 eks
bioloogilise aine, sealhulgas mikroorganismi deponeerimist tõendav dokument __________ lehel 1 eks
Allkiri:
Koht:
Kuupäev:

