PREKĖS ŽENKLO
REGISTRAVIMAS
PREKĖS ŽENKLAS IR JO APSAUGA
Advokatės Ingos Bartkevičiūtės kontora IB JURE mielai Jums padės įregistruoti ir apsaugoti Jūsų
prekės ženklą.
Prekės ženklas – tai bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba
paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų. Prekės ženklas gali būti sudarytas iš žodžių,
asmenų pavardžių, vardų, meninių pseudonimų, juridinių asmenų pavadinimų, šūkių, raidžių,
skaitmenų, piešinių, emblemų, erdvinių formų, spalvos ar spalvų derinio, jų kompozicijos ir pan.
Tam, kad prekės ženklas būtų saugomas, jis turi būti įregistruotas. Įregistruoto prekių ženklo
savininkas įgyja išimtines teises į prekių ženklą, kurios gali būti perduodamos kitiems asmenims,
suteikiamos licencijos naudotis ženklu ir kt.
Prekės ženklas yra teritorinės apsaugos objektas. Tai reiškia, kad Lietuvoje įregistruotas
(nacionalinis) prekės ženklas galioja ir saugomas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu
norima, kad ženklas būtų saugomas visoje ES, jį reikia įregistruoti kaip ES (Bendrijos) prekės
ženklą.

KUO BŪSIME NAUDINGI
Patarsime visais prekės ženklo registravimo klausimais;
Atliksime preliminarų prekės ženklo vertinimą:
- nustatysime, ar žymuo gali būti registruojamas kaip prekės ženklas pagal LR ir ES
teisės aktus;
- įvertinsime registracijos atmetimo riziką egzistuojančių į Jūsų prekės ženklą panašių
prekių ženklų atžvilgiu;
Parinksime prekių ir paslaugų klases (klasė parodo, kurioms prekėms ir paslaugoms
galios prekės ženklas) pagal Nicos
klasifikaciją;
Parengsime ir pateiksime Jūsų vardu prekės ženklo registravimo paraišką,
atstovausime Jus registruojančioje įstaigoje.
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PREKĖS ŽENKLO
REGISTRAVIMAS
JŪSŲ IŠLAIDOS
Bendrijos (ES) prekės ženklas

Nacionalinis prekės ženklas

nuo

350 €

nuo

180 € paraiškos rinkliavos mokestis (plius
40 € už kiekvieną papildomą klasę)
170 € IB JURE paslaugos

1100 €

850 € paraiškos rinkliavos mokestis (plius
50 € už antrą klasę ir 150 € už 3 ir kitas
klases)
250 € IB JURE paslaugos

Apsaugą prekės ženklas įgyja tik Lietuvos
Respublikos teritorijoje.
Procedūros trukmė - iki 6 mėn., tačiau pateikus
paraišką Jūsų prekės ženklui iš karto
suteikiama laikinoji apsauga.
Prekės ženklo registracijos galiojimo terminas
– 10 metų

Apsaugą prekės ženklas įgyja visoje Europos
Sąjungos teritorijoje.
Procedūros trukmė apie 6 mėn., tačiau pateikus
paraišką Jūsų prekės ženklui iš karto
suteikiama laikinoji apsauga.
Prekės ženklo registracijos galiojimo terminas
– 10 metų

KITAS JŪSŲ ŽINGSNIS
Parašykite mums laišką inga@ibjure.lt ir pateikite šią informaciją:
Prekės ženklo pavadinimas ir/ar prekės ženklo vaizdas (logotipas) jpg formatu (ne didesnis
kaip 2 MB).
Glaustas prekių ir paslaugų (kurias numatote žymėti prekės ženklu) aprašymas.
Pageidaujama prekės ženklo apsaugos teritorija – tik Lietuva ar visa ES.
Prekės ženklo savininko (įmonės) duomenys: pavadinimas, kodas, adresas.
Iki paraiškos pateikimo:
Pasirašysime su Jumis teisinių paslaugų teikimo sutartį;
Suderinsime su Jumis prekės ženklo registravimo klases ir aptarsime kitus aktualius
klausimus;
Parengsime ir paprašysime Jus pasirašyti įgaliojimą pateikti paraišką;
Jei reikės, paprašysime Jus sumokėti avansą už prekės ženklo registraciją ir mūsų paslaugas.
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