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Konsulttjänster Design
•
•
•
•

Vi skräddarsyr nyhetsgranskningar och bevakningar efter dina
behov.
Vi arbetar under sekretess.
Vi levererar till fast pris inom 7 arbetsdagar.
Vi har spetskompetens, våra medarbetare har lång erfarenhet
inom designområdet.

Skräddarsydda nyhetsgranskningar och bevakningstjänster
Vi utför nyhetsgranskningar och bevakningar av designs. I och med
lagändringen 2002 utför inte PRV längre någon nyhetsgranskning
mot tidigare rättigheter. Som sökande ökar därför ditt eget ansvar
att göra en undersökning för att se om din design skiljer sig från tidigare kända designs. Lagändringen medför också att du som innehavare själv måste vara aktivare för att försäkra dig om att ingen
gör intrång i dina rättigheter. Vi hjälper dig att bevaka nytillkomna
registreringar både i PRV:s nationella register och i EUIPO/EU-registret. Vi skickar dig rapporter enligt överenskommelse.

Våra rapporter
I rapporten presenterar vi ett underlag med de eventuella registreringar vi funnit vid granskningen, alltså design med närliggande
utseende. Rapporten innehåller dock inte någon skillnadsbedömning med specifika beskrivningar över skillnader/likheter mellan er
design och de eventuella påträffade registreringarna.
Leverans med garanti inom 7 arbetsdagar. Leverans kan ske per
fax, post, e-post eller via FTP-konto, även krypterat. Om vi mot
förmodan inte håller fristen, levereras rapporten utan kostnad.

Skriv ner dina önskemål
De uppgifter vi behöver från dig vid designundersökningar är en
bild/bilder som visar produkten från olika vinklar samt uppgifter
om vad det är för typ av produkt och dess användningsområde.
Vid en konkurrentbevakning behöver vi en lista på dina viktigaste
konkurrenter och/eller en kort beskrivning av den produkt du vill
att vi bevakar.
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REGISTERUPPGIFTER OCH
DATABASUTTAG
Vi hjälper dig att få ut den information du
vill ha ur våra register. Det kan röra sig om
enstaka uttag eller om större delar som kräver hjälp från vår IT-enhet. Arbetar du med
informationsförsäljning i större skala, kan det
istället vara mer intressant att köpa all information från vår designdatabas och därefter
prenumerera på veckovisa uppdateringar.

KONTAKT
PRV InterPat
Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63
E-post: interpat@prv.se
www.prv.se/konsulttjanster

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den
stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
komplett. Varje beställning av uppdrag hos
PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
Observera att insänt material, även modeller,
behålles av PRV.
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Nyhetsgranskning
Innan du lanserar en ny produkt på marknaden, är det viktig att
göra en bedömning av om du riskerar att göra intrång i någon annans befintliga rättighet. Med hjälp av vår nyhetsgranskning får
du snabbt ett svar på om någon annan redan har ansökt om eller
registrerat en identisk eller liknande produkt.

Våra nyhetsgranskningar
Vi månar om att granskningen ska passa ditt behov. Tillsammans
med dig ringar vi därför in de produktområden som är relevanta.
Granskningen omfattar:
• Nationella ansökningar och registreringar i det svenska designregistret.
• Registrerade och sökta gemenskapsformgivningar som gäller i
hela EU (EUIPO och WIPO).
• Övriga sökningar efter önskemål.

Våra rapporter
Resultatet presenteras i en rapport där du får ett underlag med de
eventuella registreringar som PRV funnit vid granskningen, alltså
design med närliggande utseende. Rapporten innehåller dock
inte någon skillnadsbedömning med specifika beskrivningar över
skillnader/likheter mellan er design och de eventuella påträffade
registreringarna. Bedömer vi att produkten snarare är av teknisk
karaktär än resultatet av en formgivning innehåller rapporten en
rekommendation till/om patentgranskning och hur du går vidare
med en sådan.
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HUR LÅNG TID TAR DET?
Du får din rapport inom sju arbetsdagar från
att du accepterat vår offert.

LEVERANS MED GARANTI
Leverans kan ske per fax, post, e-post eller
via FTP-konto, även krypterat. Om vi inte kan
hålla våra leveranstider levereras uppdraget
utan kostnad.

KOSTNAD
Pris enligt offert. Innan granskningen påbörjas kommer du att få ett fast pris av oss.
Samtliga priser är angivna utan moms.
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Telefon: 08-782 28 85
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stora mängden information kan vi inte ge
några garantier för att resultatet alltid är
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PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Handlingarna
lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och kan inte heller åberopas
som nyhetshinder mot en senare ansökan.
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Designbevakningar
Bevaka din rättighet
Det blir allt viktigare att bevaka sina designs eftersom mängden
skyddade rättigheter ständigt växer och myndigheten inte längre
granskar mot tidigare registrerade designs. Exempelvis är det idag
möjligt att registrera designs som gäller inom hela EU och i Sverige
– även om det redan finns liknande eller identiska designregistreringar. Innehavarna måste alltså själva se till att bevaka sina rättigheter.

Vi har stor erfarenhet och kraftfulla sökverktyg
Det innebär att vi kan erbjuda dig kostnadseffektiva bevakningstjänster. Vi diskuterar alltid uppdraget med dig och skräddarsyr
bevakningen helt utifrån dina önskemål. Vi har ett standardutbud
och gör också övriga bevakningar enligt offert.

Vi skickar rapporter regelbundet
Om vi inte kommer överens om något annat kommer du att få våra
rapporter en gång per månad. Vi strävar efter att alltid vara så tydliga och överskådliga som möjligt. Leverans sker efter överenskommelse via fax, post, e-post eller FTP-server.

Vi bevakar mot ett stort antal databaser och register
Här följer några exempel på register och databaser som vi använder:
• Det svenska nationella registret för designansökningar och -registreringar.
• EU-designregistret
• Svensk Forms nyhetsregister över nya formgivna produkter.
• PRV:s varumärkesregister
I normalfallet kostar en designbevakning mot ovan angivna register 8 000 kronor per år + moms.
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BEVAKA EN FORMGIVARE ELLER EN
SPECIELL SÖKANDE
Du kan bevaka om en speciell formgivare eller ett företag lämnar in en designansökan
till PRV och på så sätt hålla ett öga på dina
konkurrenter. Årskostnaden är 4 800 kronor
per år + moms.

BEVAKA EN PRODUKTTYP, ETT
UTSEENDE ELLER EN KLASS
Du kan bevaka om det händer något nytt för
din produkttyp. Om det kommer in en design
som liknar din till utseendet eller bevaka en
specifik designklass. Årskostnaden är 4 800
kronor per år + moms.

DIARIEBEVAKNINGAR
Med en diariebevakning kan du bevaka vad
som händer i en specifik ansökan eller registrering. Till exempel om en ansökan registreras eller avslås eller om en registrering
förnyas eller inte. Årskostnaden är 3 200 kr
+ moms.
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