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Ú Řno pRŮ vysl-ovÉHo vnsrru l crví
Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč

Doručit;

PvZ2013-39ó80' 36199
KULISH RADOMÍR s.r.o.
Radomír Kuliš
Kaštanová 253
739 92 Návsí

Y Praze dne 1.10.2014

Značka spisu: PVZ 20l3-39680 (uvádějte laskavě ve veškeré korespondenci)

Číslo zápisu: 36199

Zaslání osvědčení o zápisu a informace o době trvání ochran}' zapsaného prům}islového vzoru

Sdělujeme, žeYámí přihlášený prumysloý vzorbyl zapsán do rejstříku prumysloýchvzoru pod výše uvedeným
číslem zápisu. V příloze zasíláme osvědčení o zápisu prumyslového Vzoru a dále informaci o době trvání ochrany
zapsaného prumyslového vzoru' která obsahuj e také základní informace o možnostech obnoly doby ochrany
tohoto prumyslového vzoru.

Bližší informace jsou také k dispozici na internetové stránce h@://www.upv.cz nebo na informačním středisku
Uřadu prumyslového vlastrrictví (tel.220 383 l20).

Úrad prumyslového vlastnictví*

Upozornění
Uřad průmyslového vlastnictví oznamuje, že s cílem snížit administrativní zátěž a napomáhat

přihlašovatelům a majitelům patentů, užitných vzorů a vlastníkům průmysloých vzorů a ochranných známek
řádně udržovat svó próva v platnosti, a s cílem snížit negativní dopady zmeškání lhůt pro obnovu nebo
prodloužení platnosti těchto práv či zmeškání lhůty pro podóní žťtdosti o provedení úplného průzkumu, zasílá
zájemcům elektroniclq,upozornění na blížící se uplynutí lhůty.

Upozornění je zasílóno zpravidla s měsíČním předstihem před uplynutím ýše uvedených lhůt zastupcům' v
případ9 nezastupovaných spisů přihlašovatelům/majitelům/vlastníkům, na jejich elektronickou adresu, kterou
sdělí UPV. Zájemce o zasílóní upozornění žťtdáme, pokud tak již neučinili, o sdě]ení aktuá]ní elektronické adresy
včetně jména, příjmení, názvufirmy a adresy' a to na adresu: lhuty@upv.cz.

, Upozornění na uplynutí lhůt má pouze informativní charakter. Zclslání upozornění není zákonnou povinností,
UPV neručí za důsledlq, případného nedoručení tohoto upozornění.

Tato služba není zpoplatněna*'

xPozn. Tento dopis byl v1tvořen automaticky systémem vjpočetní techniky na záHadě stávající právní úpraly a
slouŽí pouze pro podání základúch informací, které jsou aktuální k datu qtvoření tohoto dopisr'. Úrad
průmyslového vlastnictví nenese zodpovědnost za změny prármí úpraly a další změny oproti znění tohoto dopisu'
ke kter'y1m můŽe v budoucnosti dojít.

Úřad prrmyslového vlaslrrictví' Antonína L'ennáka 2a, 160 óB Praha 6. wr.vw.up]agZ
Tel.:220 383 11 1, E-mail; posta(dqpy.QZ"Fax:224 324 718


