VARUMÄRKE

Varumärken
• Vi skräddarsyr förhandsgranskningar och bevakningar efter
dina behov.
• Vi granskar mot ett stort antal databaser – inte bara varumärken, firmor och namn.
• Vi levererar till fast pris inom 7 arbetsdagar eller 24 timmar.
• Vi har spetskompetens, våra medarbetare har 40 års erfarenhet
inom varumärkesområdet.

Skräddarsydda förhandsgranskningar
Vi gräver på djupet för att hjälpa dig att bedöma dina chanser att
få igenom en varumärkesansökan i Sverige eller utomlands. Vi undersöker om det finns liknande märken på marknaden eller exempelvis om du riskerar att inkräkta på någon annans rättighet när
du importerar en produkt. Vi nöjer oss inte med att bara granska
juridiska hinder utan tipsar t.ex. om lediga domännamn och tidningstitlar.

Ett stort urval av bevakningstjänster
Vi kan hjälpa dig att bevaka ditt varumärke – inte minst för att
förhindra att någon annan registrerar ett liknande eller identiskt
varumärke för hela EU-området. Du kan också låta oss bevaka
ditt varumärke t.ex. mot nyansökningar i Sverige eller firmaregistreringar. Vill du t.ex. hålla ett öga på dina konkurrenter eller ett
produktområde, så kan vi också hjälpa till. Kontakta oss så skräddarsyr vi den tjänst du behöver.

Lättolkade och utförliga rapporter
Vi strävar efter att våra rapporter alltid ska vara både gedigna och
pedagogiska. De innehåller en tydlig sammanfattning och en resonerande del, men också alla relevanta utdrag med kommentarer.
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Leverans med garanti inom
7 arbetsdagar eller 24 timmar
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. För expressleverans
inom 24 timmar tillkommer en avgift på
4 000 kronor. Vi förbehåller oss rätten att avböja en expressbegäran.

Registreringsuppgifter 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 varumärkesdatabas 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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Förhandsgranskning av varumärken
Undvik fallgropar

Hur lång tid tar det?

Innan du lanserar ett nytt varumärke på marknaden är det viktig
att göra en bedömning av om du riskerar att göra intrång i någon
annans befintliga rättighet.

Inom sju arbetsdagar får du en rapport med
kommentarer. Har du bråttom kan du beställa
ett expressuppdrag med leverans av rapporten inom 24 timmar (vardagar).

Våra förhandsgranskningar

Leverans med garanti

Med hjälp av vår förhandsgranskning får du snabbt ett svar på om
någon annan redan har ett identiskt eller liknande kännetecken eller om det finns andra fallgropar.
Tillsammans med dig ringar vi in de produkt- och/eller tjänsteområden som är relevanta.
Granskningen omfattar:
• Alla varumärken i nationella, internationella, EU-registrena
som avser den svenska marknaden.
• Svenskt näringslivsregister (omfattar information ur bl.a. aktiebolagsregistret, handels- och föreningsregistren.)
• Släktnamnsregistret, trossamfund, registrerade tidningstitlar,
domännamn och utgivningsbevis för databaser på internet.
• Vi gör även en bred kontroll på internet för att se om det finns
några omständigheter som kan vara av betydelse.
• Kommunala vapen, officiella beteckningar och heraldiska märken.
• En bedömning om märket har särskiljningsförmåga (är märket
tillräckligt unikt?).

Våra rapporter
Resultatet presenteras i en lättolkad rapport som inte kräver att
man har några förkunskaper. Där får du bland annat besked om
vilka kännetecken som liknar ditt märke eller om vi har hittat några andra hinder. Och vi snålar inte med vår kunskap. Finns skäl att
väcka en fundering eller ge ett tips tar vi upp det i rapporten.
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Leverans kan ske per fax, post eller e-post.
Om vi inte kan hålla våra leveranstider levereras uppdraget utan kostnad. Vi förbehåller
oss rätten att avböja en expressbegäran.

Kostnad
Innan granskningen påbörjas kommer du att
få ett fast pris av oss. Våra förhandsgranskningar kostar normalt 2 200 kronor (eller
enligt offert om vi behöver granska fler än
5000 träffar). För leverans inom 24 timmar
tillkommer 4 000 kronor. Samtliga priser är
angivna utan moms.

Sekretess
Varje beställning av uppdrag hos PRV
InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Handlingarna lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren.

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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Freedom To Operate
Undvik obehagliga överraskningar

Hur lång tid tar det?

Innan du lanserar ett nytt varumärke på marknaden, är det viktig
att göra en bedömning av om du riskerar att göra intrång i någon
annans befintliga rättighet.

Inom sju arbetsdagar får du en lättolkad rapport med kommentarer. Har du bråttom kan
du beställa ett expressuppdrag med leverans
inom 24 timmar (vardagar).

Våra FTO-granskningar

Leverans med garanti

Med hjälp av vår FTO-granskning får du snabbt ett svar på om
någon annan redan har ansökt om eller registrerat ett identiskt eller liknande kännetecken. Tillsammans med dig ringar vi in de produkt- och/eller tjänsteområden som är relevanta.
Våra FTO-granskningar omfattar:
• Alla varumärken i nationella, internationella, EU-registrena
som avser den svenska marknaden.
• Svenskt näringslivsregister (omfattar information ur bl.a. aktiebolagsregistret, handels- och föreningsregistren.)
• Släktnamnsregistret, trossamfund, registrerade tidningstitlar,
domännamn och utgivningsbevis för databaser på internet.
• Vi gör även en bred kontroll på internet för att se om det finns
några omständigheter som kan vara av betydelse.
• Kommunala vapen, officiella beteckningar och heraldiska
märken.
• En bedömning om märket har särskiljningsförmåga (är märket
tillräckligt unikt?).

Våra rapporter
Resultatet presenteras i en lättolkad rapport som inte kräver att
man har några förkunskaper. Där får du bland annat besked om
vilka kännetecken som liknar ditt märke eller om vi har hittat några andra hinder. Och vi snålar inte med vår kunskap. Finns skäl att
väcka en fundering eller ge ett tips tar vi upp det i rapporten.
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Leverans kan ske per fax, post eller e-post.
Om vi inte kan hålla våra leveranstider levereras uppdraget utan kostnad. Vi förbehåller
oss rätten att avböja en expressbegäran.

Kostnad
Innan granskningen påbörjas kommer du att
få ett fast pris av oss. Våra FTO-granskningar
kostar i normalfallet 2 200 kronor (eller enligt offert om vi behöver granska fler än
5000 träffar). För leverans inom 24 timmar
tillkommer 4 000 kronor. Innan granskningen
påbörjas kommer du att få ett fast pris från
oss. Samtliga priser är angivna utan moms.

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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Varumärkesbevakningar
Bevaka din rättighet
Det blir allt viktigare att bevaka sina varumärken eftersom mängden skyddade rättigheter ständigt växer. Exempelvis är det idag
möjligt att registrera varumärken som gäller inom hela EU – även
om det redan finns liknande eller identiska varumärken i registren.
Innehavarna måste alltså själva se till att bevaka sina rättigheter.

Vi har stor erfarenhet och kraftfulla sökverktyg
Det innebär att i kan erbjuda dig kostnadseffektiva bevakningstjänster. Dessutom diskuterar vi alltid uppdraget med dig för att
kunna optimera bevakningen av ditt varumärke.

Vi skickar regelbundna rapporter
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 och alla våra åtaganden görs under sekretess.

Vi bevakar mot ett stort antal databaser och register
Vi har tillgång till ett stort antal databaser och register. Här följer
några exempel på register och databaser som vi använder:
• Alla varumärken i nationella, internationella, EU-registrena
som avser den svenska marknaden.
• Svenskt näringslivsregister (omfattar information ur bl.a. aktiebolagsregistret, handels- och föreningsregistren.)
• Patent- och registreringsverkets designregister (om det är relevant för ditt varumärke)

Kostnad
I normalfallet kostar en varumärkesbevakning mot varumärken och Svenskt näringslivsregister 5 600 kronor per år + moms (inklusive tre varu- och tjänsteklasser, 400 kr
per tillkommande klass).

Bevaka din bransch
Vill du hålla ett öga på vad som händer inom
ett särskilt produktområde så kan vi utforma
pricksäkra bevakningar av varu- och tjänsteklasser inom din bransch. Bevakningen kostar 11 200 kr per år + moms. Kostnaden för
bevakning av en specifik konkurrents ansökningar/registreringar är lägre (offert).

Diariebevakningar
Med en diariebevakning kan du bevaka vad
som händer i en specifik ansökan eller registrering. T. ex. om en ansökan registreras, avslås eller förnyas. Årskostnaden är
3 200 kr + moms.

Övriga bevakningar
Vi kan skräddarsy en bevakning helt utifrån
dina önskemål i alla de databaser och register
vi har tillgång till. En sådan bevakning utför
vi enligt offert.

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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