LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIAM PATENTŲ
BIURUI
Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius
LICENCINĖS / SUBLICENCINĖS
SUTARTIES SUDARYMO
PATVIRTINIMAS

PATVIRTINTA
Valstybinio patentų biuro direktoriaus
2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3R-72 (Valstybinio patentų
biuro direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3R-34
redakcija)

Gavimo data

DP-9 forma
*

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

1 Patvirtinimas
Žemiau pasirašęs (-ę) dizaino savininkas (-ai) ir licencijos gavėjas (-ai) patvirtina, kad licencija suteikta žemiau
nurodytai (-oms) registracijai (-oms) pagal licencinę sutartį.

2 Registracija (-os), kuriai (-ioms) taikoma licencija
2.1 Registracijos (-ų) numeris (-iai):
2.2

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 punkte netilpę registracijų numeriai išvardyti papildomame lape priede.

3 Dizaino savininkas (-ai)
Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):
3.1 Vardas, pavardė ................................................................................................…...........................................................
3.2 Asmens kodas ……………………………………………………………………………………………….…………..
3.3 Adresas, valstybės kodas .............................................................................................……...........................................
Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):
3.4 Oficialus pavadinimas ...........................................................................................................…….................…….............
3.5 Juridinio asmens registracijos kodas

……….……………………………….……….……….…….………….……..

3.6 Adresas, valstybės kodas ...............................................................................................................................……...........
3.7

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli dizaino savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 3.1, 3.2 ir
3.3 arba 3.4, 3.5 ir 3.6 punktų duomenis.

4 Licencijos gavėjas (-ai)
Fizinis (-iai) asmuo (asmenys)
4.1 Vardas, pavardė ...............................................................................................................................................................
4.2 Asmens kodas ……………………………………………………………….……………………………….…..……..
4.3 Adresas, valstybės kodas .................................……........................................................................................................
Juridinis (-iai) asmuo (asmenys)
4.4 Oficialus pavadinimas ........................................................................................................................................................
4.5 Juridinio asmens registracijos kodas .....................................…...................................................................……….......
4.6 Adresas, valstybės kodas ...................................................................................................................................................
4.7

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli licencijos gavėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 4.1, 4.2 ir 4.3
arba 4.4, 4.5 ir 4.6 punktų duomenis.

5 Dizaino pavyzdžiai, kuriems taikoma licencija
5.1

Pažymėti šį langelį, jeigu licencinė sutartis taikoma 2 grafoje nurodytos registracijos (-ų) visiems pavyzdžiams.

5.2

Pažymėti šį langelį, jeigu licencinė sutartis taikoma 2 grafoje nurodytos registracijos (-ų) daliai pavyzdžių (išvardyti).
......................................................................................................................................................................................
Pažymimas tik vienas langelis: 5.1 arba 5.2.

6 Licencijos rūšis, pažymėta
6.1

Išimtinė licencija

6.2

Neišimtinė licencija

6.3

Sublicencinė sutartis

6.4

Licencijos galiojimo teritorija:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7 Licencijos galiojimo terminas, pažymėtas
7.1

Terminuota licencija išduota terminui nuo …………………… iki ………………………

7.2

Neterminuota licencija

8 Parašai arba parašų faksimilės
8.1 Dizaino savininko (-ų) parašas (-ai):
8.1.1 Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė
............................................................................................…………….….............................................................
A. V.
8.1.2 Pasirašymo data ir vieta

...................................……………..….................................................................

8.1.3 Parašas arba parašo faksimilė …………………………………………….

8.2 Licencijos gavėjo (-ų) parašas (-ai):
8.2.1 Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė
...................................................................................................……………….....................................................
A. V.
8.2.2 Pasirašymo data ir vieta

............………………..........................................................................…............

8.2.3 Parašas arba parašo faksimilė ……………………………………………..

8.3.

9

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli dizaino savininkai arba licencijos gavėjai ir jų 8.1.1, 8.1.2 ir 8.2.1, 8.2.2 punktų
duomenys ir 8.1.3 ir 8.2.3 punktuose nurodyti parašai ir parašų faksimilės pateiktos papildomame lape priede.

Pažymėti šį langelį, jeigu pridedami papildomi priedai ir (arba) dokumentai.
Iš viso: ............................. lapai (-ų)

