Oddelek za operativne
dejavnosti
L101F (e-filing)

Alicante, 15/01/2018
Četrti Steber
Cesta 24. junija 25
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
SLOVENIJA
Prejem prijave za Blagovna znamka Evropske unije in obvestilo o
določitvi začasnega datuma vložitve prijave,
(člen 30(2), člen 32 in člen 41 Uredbe o blagovni znamki EU)
Številka zahteve:
Vaša referenca:
Znamka:
Vrsta znamke:
Prijavitelj:

017683285
4th PILLAR
Figurativna znamka, ki vključuje
besedne znake
Četrti Steber
Cesta 24. junija 25
1231 Ljubljana-Črnuče
SLOVENIJA
Z veseljem vas obveščamo, da bo vaša prijava preskušana po
hitrem postopku Fast Track.
Trenutno veljavne standarde v zvezi s pogoji in roki za hitri
postopek Fast Track najdete na http://euipo.europa.eu/
fasttrack

Urad je prejel vašo elektonsko prijavo dne 15/01/2018 in ji dodelil gornjo številko. Pri
vseh prihodnjih stikih ali dopisovanju z Uradom v zvezi s to prijavo mora biti ta številka
navedena.
Če so zahteve iz člena 32 Uredbe o blagovni znamki EU izpolnjene, bo datum vložitve
15/01/2018.
Urad mora prejeti plačilo osnovne pristojbine v višini EUR 850 v roku enega meseca od
datuma vložitve prijave. Če želite, da se vaša prijava obravnava po hitrem postopku
Fast Track, morate plačilo izvesti takoj.
Če prijavljate več kot en razred blaga in storitev, morate plačati dodatno pristojbino za
vsak razred. Pristojbina za prvi dodatni razred znaša 50 EUR in 150 EUR za vsak
nadaljnji dodatni razred.
Če ste zahtevali nacionalna poročila o poizvedbi, boste morali plačati ustrezno
pristojbino v višini EUR 72. Prijava ne bo objavljena dokler vam ne bodo posredovana
vsa poročila o poizvedbi.

Avenida de Europa, 4 E-03008 Alicante, Španija
Tel.: +34 96 513 9100
www.euipo.europa.eu

Oddelek za operativne
dejavnosti
L101F (e-filing)

Prosimo, upoštevajte, da EUIPO ne pošilja originalnih računov.
Oddelek za operativne dejavnosti

Zahvaljujemo se vam za spletno prijavo - je 150 EUR cenejša od prijave v
papirni obliki.
Z izbiro postopka Fast Track lahko pospešite objavo svojih znamk.

Avenida de Europa, 4 E-03008 Alicante, Španija
Tel.: +34 96 513 9100
www.euipo.europa.eu

Prijava blagovne znamke Evropske unije

BANK TRANSFER INSTRUCTIONS
You may complete this template with your name, bank account and selected destination bank (BBVA or
CaixaBank) and submit it to your bank.

NAME:
Bank account (IBAN):

From

□

To Bank*

□

BBVA
Explanada de España, 11
E-03002 Alicante SPAIN
BBVAESMMXXX
ES8801825596900092222222
CaixaBank
Calle Capitán Segarra, 6
E-03004 Alicante SPAIN
CAIXESBBXXX
ES0321002353010700000888

Amount

850 € (excluding bank charges)

Reference / Concept**

184NKGV1 / EUTM 017683285 / Owner ID 881794 /

*Nekateri računalniški programi ne sprejemajo zadnjih treh znakov XXX BIC/SWIFT kode. V takem primeru morajo
uporabniki navesti BBVAESMM ali CAIXESBB.
**You may use a different document to instruct your bank however it is mandatory to use the exact reference/concept as
indicated in this document.
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Prijava blagovne znamke Evropske unije

Datum potrdila o prejemu (DD/MM/LLLL)
15/01/2018

Število strani (vključno s to stranjo)
5

Jezik
Prvi jezik
slovenščina
Drugi jezik:
angleščina
Vsa sporočila želim prejemati v drugem jeziku:
Zagotovil(-a) bom prevod opisa blagovne znamke, če je
ustrezno, in seznama blaga in storitev v drug jezik.

Vaša referenca:

Prijavitelj(-i)
Številka prijavitelja 1
Vrsta prijavitelja:
Ime:
Pravna oblika:
Nacionalna
identifikacijska številka
podjetja
Naslov:
Mesto/kraj:
Država/regija:
Poštna številka:
Država:
Poštni naslov:

Telefonska številka:
Številka telefaksa:
E-naslov:
Spletno mesto:

ID prijavitelja pri EUIPO

881794

Podjetje
Četrti Steber
d.o.o.
8098492000

Cesta 24. junija 25
Ljubljana-Črnuče
1231
SLOVENIJA
Četrti Steber
Cesta 24. junija 25
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
SLOVENIJA

marta.pilch@the4thpillar.io

Zastopnik(-i)
Znamka
Vrsta znamke:
Predstavitev znamke:
Besedni element(-i)
znamke:
Zahteva za barvo za
uveljavljanje
prednostne pravice v
drugih uradih

Figurativna znamka, ki vključuje besedne znake
Priloga 1
4th PILLAR

Seznam blaga in storitev
Razred

Blago in storitve

Jezik

9

Programska oprema.

SL

Razred

Blago in storitve

Jezik

9

Software.

EN

Poročila
Nacionalno poročilo o poizvedbi
Poročilo o poizvedbi na ravni
Evropske unije
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Prijava blagovne znamke Evropske unije
Pristojbina
Plačilo z:
Osnovna pristojbina:
Pristojbina za
poizvedbo
Pristojbina za dodatni
razred
Skupaj:

Bančno nakazilo
850,00

850,00

Podpis
Ime in priimek
Marta Božena Pilch

Funkcija podpisnika
Predstavnik zaposlenih

Priloge
Priloga 1
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