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Հայտ
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1. Սույնով խնդրարկվում է ներկայացված
ապրանքային նշանի գրանցում
(լրացնում է
գործակալությունը)
2. Հայտատու՝
2.1. իրավաբանական անձի անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը,
ազգանունը`

(լրացնում է գործակալությունը)
երկրի ծածկագիրն ըստ ՄՍՀԿ ST 3-ի
քաղաքացիության
բնակության երկրի
իրական գործունեության

2.2. հայտատուի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)՝

2.3. հեռախոսահամարը
էլ. փոստի հասցեն
2.4.
մեկից ավելի հայտատուներ (հայտատուների մասին տվյալներն ըստ 2.1-2.3-րդ կետերի տրվում են լրացուցիչ
թերթի վրա)
3.
Հայտատուի ներկայացուցիչը՝
3.1. ներկայացուցչի անվանումը կամ անունը, ազգանունը`

3.2. ներկայացուցչի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)՝
3.3 հեռախոսահամարը

էլ. փոստի հասցեն

լիազորագիրը գործակալու-թյունում է,
հայտ N
լիազորագիրը կցվում է
լիազորագիրը կներկայացվի ավելի ուշ

4. Նամակագրության հասցեն (փոստային հասցեն, հեռախոսահամարը, էլ. փոստի հասցեն)
5. Ապրանքային նշանը՝
5.1. ապրանքային նշանի պատկերը
չափերը գերազանցում են 8 x 8 սմ (պատկերը կցվում է)

5.2. ապրանքային նշանի համառոտ նկարագրությունը,
տառադարձությունն ու թարգմանությունը

5.3.

նշանը գրանցել և հրապարակել
ստանդարտ նիշերով
5.4.
որպես տարբերակիչ տարր խնդրարկվում է գույնի
պահպանություն

5.11. նշանը գունավոր է, գույները, որոնց համար
խնդրարկվում է պահպանությունը՝

5.5.

5.12.

5.6.
5.7.

նշանը ծավալային է (լրացուցիչ
պատկերները կցվում են)
նշանը հոլոգրաֆիական է
նշանը տեղադրական է

5.8.
նշանը ձայնային է
5.9.
նշանը հավաստագրային է
5.10. նշանը կոլեկտիվ է, կանոնակարգը կցվում է

չպահպանվող տարրերն են՝

5.13. նշանը գրանցված է ծագման երկրում, վկայագրի
պատճենը կցվում է
5.14.
5.15.

կցվում է նշանի սև-սպիտակ պատկեր
կցվում է նշանի գունավոր պատկեր

6.

Խնդրարկվում է առաջնություն

6.2. ցուցահանդեսում ցուցանմուշի առաջին
ցուցադրման թվականով. մանրամասները լրացուցիչ
6.1.
առաջին հայտի ներկայացման թվականով
թերթի վրա և ցուցահանդեսի կազմակերպչի տված
հավաստագիրը
կցվում են
կներկայացվեն սույն հայտի
ներկայացման օրվանից 3 ամսվա ընթացքում
6.3. առաջին հայտի N
6.4. առաջին հայտի ներկայացման
6.5. առաջին հայտի ներկայացման
թվականը
երկիրը (կազմակերպությունը) ըստ
ՄՍՀԿ ST3-ի
6.6.
առաջին հայտի վավերացված պատճենը կցվում է 6.8. առաջին հայտի թարգմանությունը կցվում է
6.7.
առաջին հայտի պատճենը կներկայացվի սույն
6.9. առաջին հայտի թարգմանությունը կներկայացվի
հայտի ներկայացման օրվանից 3 ամսվա ընթացքում
սույն հայտի ներկայացման օրվանից 3 ամսվա ընթացքում
6.10. մեկից ավելի առաջնություններ (6.3-6.9-րդ կետերի տվյալները ներկայացվում են
լրացուցիչ թերթի վրա)
7. ԱԾՄԴ-ի դասերին համապատասխան խմբավորված ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը, որոնց համար
խնդրարկվում է գրանցումը
ԱԾՄԴ-ի դասը
ապրանքները և (կամ) ծառայությունները

ապրանքների և ծառայությունների ցանկի շարունակությունը տրված է լրացուցիչ
8. Ստորագրությունը

8.1.
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)
8.2. թվականը
8.3. ստորագրողը

20
հայտատուն է

թ.

հայտատուի ներկայացուցիչն է

9.1. վճարման ձևը
9.
10.

Վճարված է

դրամ պետակն տուրք՝

Հայտին կից ներկայացվում են՝ ___ լրացուցիչ թերթեր,

✔

անդորրագիրը կցվում է
այլ փաստաթղթեր

(յուրաքանչյուր փաստաթղթի անվանումը և թերթերի քանակը)

թերթի վրա

