Condițiile de licențiere pentru mărcile Schmetterling

1.

Generalități:

1.1.

În acordurile privind licențele de mărci comerciale precum și alte acorduri privind acordarea de permise de achiziție de
marcă („acordul de licență “) între Schmetterling International GmbH & Co. KG sau alte societăți din grupul Schmetterling
(„SCHMETTERLING“), și un achizitor, sucursalele sale (deținute) 100 % filialele și alte firme (denumite în continuare
„achizitor de licență“) se aplică următoarele condiții („Condiții de utilizare“). Aceste condiții de utilizare definesc condițiile în
baza cărora achizitorul de licență poate utiliza mărcile și logo-urile SCHMETTERLING specificate în permisul de achiziție
cu privire la produsele, materialele promoționale, site-urile web precum și în alte serviciil („mărfurile achizitorului de
licență“).

2.

Acordarea licenței.

2.1.

Schmetterling este proprietar sau achizitor de licență exclusiv al diferitelor semne de marcă sau logo-uri („mărci“).
SCHMETTERLING permite achizitorului de licență acordul de licențiere preluarea neexclusivă, netransferabilă, limitată a
licenței pentru utilizarea mărcii/lor numite în acordul de licențiere, și anume (în conformitate) cu modul descris în
acordul de licențiere, conform acestor condiții de utilizare și liniilor directoare în Anexa A („liniile directoare de
prezentare“), respectiv (în conformitate) cu orice revizuiri ale acestora. Achizitorul de licență trebuie să depună
eforturi rezonabile, pentru a se conforma listelor revizuite cu mărcile licențiate, respectiv liniilor directoare de prezentare,
care diferă de Anexa A.

3.

Durata.

3.1.

Dreptul de utilizare pentru mărci este valabil de la data acordării sale, până când o parte renunță la marcă la alegerea sa,
printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți, cu o perioadă de preaviz de o lună.

3.2.

Contractul se termină, fără a fi nevoie de reziliere, cu caracter obligatoriu din punct de vedere al ștergerii mărcii
contractuale.

3.3.

Independent de alți termeni de reziliere, respectiv dispoziții de reziliere obișnuite reglementate în acordul de licențiere,
sau în condițiile de utilizare, acordul de licențiere poate fi reziliat de către Schmetterling cu efect imediat din următoarele
motive:

4.

•

Dacă achizitorul, reprezentantul său de vânzări, intermediarii săi și importatorul folosesc marca contractuală pentru
produse/servicii care nu fac obiectul acordului de licențiere sau termenilor de utilizare, sau cu care nu a fost de acord
vânzătorul de licență, în cazul în care această utilizare nu este stabilită imediat, cel târziu în termen de 5 zile
calendaristice după primirea unei înștiințări scrise de încetare a activității;

•

Dacă achizitorul nu respectă atribuțiile sale esențiale din acordul de licențiere, sau din acești termeni și condiții de
utilizare, sau o altă dispoziție esențială din acești termeni și condiții de utilizare, în cazul în care această încălcare a
acordului nu este remediată în cel mult 5 zile de la primirea solicitării scrise din partea Schmetterling. Aceste
încălcări includ, fără limitare la, încălcarea restricțiilor conform art. 5, precum și o încălcare a obligației stipulate de
art. 6.2;

•

Dacă achizitorul de licență lichidează sau deschide proceduraile de insolvență asupra bunurilor achizitorului de
licență, sau dacă deschiderea procedurii de insolvență este refuzată din lipsa de bunuri, sau dacă va fi inițiat un
procedeu cu o severitate similară contra achizitorului de licență.

Consimțământul de a transfera
•

SCHMETTERLING are dreptul să transfere acordul de licențiere precum și acești termeni și condiții de utilizare
către o societate aparținând grupului Schmetterling, de ex. o societate Schmetterling Trademark. Achizitorul este de
acord deja prin încheierea acordului de licențiere și cu acceptarea acestor termeni și condiții de utilizare cu
transferarea către o societate conformă cu alineatul 1.
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5.

Restricții.

5.1.

Achizitorul de licență poate să facă următoarele cu mărcile achiziționate:
•

Să NU le atribuie sau să le transfere. De asemenea, Achizitorul NU ARE dreptul să acorde sub-licențe fără
permisiune scrisă prealabilă din partea SCHMETTERLING în cadrul acestui acord, cu excepția scopurilor de
multiplicare, de ex. pentru ambalaje sau publicitate;

•

În afară de scopul specificat în acordul de licențiere, NU SE (pot) utiliza sau multiplica FĂRĂ permisiunea prealabilă
din partea SCHMETTERLING;

•

Să NU le modifice în niciun fel în sensul contrar liniilor directoare de prezentare;

•

Să NU se utilizeze în așa fel împreună cu marca proprie sau cele de la terți, (astfel) încât să apară o combinație de
mărci sau o marcă (mixtă);

•

Să NU se prezinte în așa fel, încât să lase impresia că marfa sau serviciile sale au fost furnizate de
SCHMETTERLING sau create sub supravegherea SCHMETTERLING.

5.2.

Achizitorul de licență acceptă și se declară de acord, ca toate drepturile, titlurile și pretențiile cu privire la mărcile
licențiate să rămână (ale) SCHMETTERLING și ca orice utilizare a acestor mărci să fie în beneficiul achizitorului
SCHMETTERLING.

5.3.

Achizitorul are următoarele restricții:

5.4.

•

Să NU pornească acțiuni, care ar putea afecta renumele sau bonitatea SCHMETTERLING sau al mărcilor sale

•

Să NU întreprindă măsuri care să pună sub semnul întrebării dreptul de proprietate al SCHMETTERLING asupra
mărcilor licențiate

•

Să NU pună sub semnul întrebării drepturile SCHMETTERLING către sau pretențiile pentru mărcile licențiate și nici
să încurajeze dubiile cu privire la acestea; și

•

Să NU întreprindă încercarea de a înregistra mărcile licențiate, respectiv oricare însemne ale bunurilor
asemănătoare sau logo-uri, respectiv acelea, care cuprind mărcile licențiate, ca și mărci, nume comerciale sau de
domeniu în orice țară.

•

Să NU folosească mărcile licențiate pe sau în legătură cu materiale (sau website-uri) pornografice, de moralitate
îndoielnică sau în orice fel contra renumelui SCHMETTERLING ca și furnizor de servicii de calitate;

•

Să NU utilizeze mărcile licențiate mai departe pe sau în legătură cu materiale care reprezintă față de furnizorii sau
clienții și o defăimare a SCHMETTERLING;

•

Să NU folosească mărcile licențiate pe sau în legătură cu materiale care nu respectă dreptul statal sau federal,
respectiv drepturile sau dispozițiile altor țări.

În cazul nerespectării acordului de licențiere, ai acestor termeni și condiții de utilizare sau a liniilor directoare de
prezentare puse la dispoziție de SCHMETTERLING, acesta din urmă poate solicita pe lângă alte mijloace legale
disponibile și un ordin de interdicție.

6.

Obligațiile Achizitorului de licență.

6.1.

Achizitorul de licență trebuie să utilizeze mărcile licențiate conform acordului de licențiere, conform acestor termeni și
condiții de utilizare și liniilor directoare de prezentare adăugate în Anexa A, respectiv (liniilor directoare) (emise) de
SCHMETTERLING periodic. O astfel de utilizare cuprinde, însă nu se limitează la, utilizarea simbolurilor de marcă
corespunzătoare și la informațiile despre colaboratori în legătură cu mărcile licențiate și cu mărfurile sau publicitatea
Achizitorului de licență. Achizitorul de licență se declară în continuare de acord cu acceptarea și respectarea modificărilor
Anexei A realizate de către SCHMETTERLING, care se supune unei faze de expirare acceptabilă comercial, încheiată
înainte de notificarea cu privire la modificarea de către SCHMETTERLING pentru stocul și ambalajul achizitorului.
Achizitorul de licență preia toate costurile pentru modificările mărfurilor sale, care apar prin revizuirea Anexei A de către
SCHMETTERLING.

6.2.

Achizitorul de licență va (folosi) întotdeauna alături de marca contractuală un simbol de înregistrare ® și va indica faptul
că este vorba de o marcă înregistrată a SCHMETTERLING.
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7.

Colaborare.

7.1.

La cererea și pe cheltuiala SCHMETERLING, (deținătorul licenței) este obligat să prezinte toate probele, respectiv să
elaboreze documentele, care protejează, respectiv asigură drepturile pe piețele licențiate SCHMETERLING, respectiv să
îi permită lui SCHMETERLING să asigure sau să obțină drepturi pe piețele licențiate. (Deținatorul licenței) se declară în
continuare de acord să pună la dispoziție datele sale și să țină la curent pe SCHMETERLING (cu privire la) elementele
referitoare la contacte și, în scopuri de trimitere a informărilor despre acordul de licență a acestor condiții de utilizare,
respectiv revizuirea din anexa A

8.

Notificarea cu privire la o încălcare a condițiilor de licențiere.

8.1.

Achizitorul de licență trebuie să informeze SCHMETTERLING neîntârziat în scris cu privire la orice posibilă încălcare a
drepturilor SCHETTERLING prin utilizarea unor mărci sau nume licențiate, sau privind orice mărci sau nume care pot fi
confundate ușor cu ele. Achizitorul de licență nu are voie să întreprindă în acest sens nicio acțiune fără permisiunea
scrisă prealabilă a SCHMETTERLING. Achizitorul de licență trebuie să sprijine SCHMETTERLING și pe avocatul său în
deplină măsură cu privire la toate acțiunile juridice și cele considerate potrivite de către SCHMETTERLING, pentru a
proteja drepturile, titlurile și pretențiile SCHMETTERLING cu privire la mărcile licențiate.

9.

Procedeu cu ocazia condițiilor de achiziție.

9.1.

În cazul unei încălcări de către terți a drepturilor cu privire la mărcile licențiate sau la utilizarea numelor, mărcilor
comerciale sau logo-urilor ce se suprapun cu ele în mod esențial, doar SCHMETTERLING are dreptul să ia, la discreția
sa, măsurile corespunzătoare contra părții ofensatoare și să aibă discuții, inclusiv negocieri compensatorii, rețineri,
rezultate din plățile daunelor acestor procese.

10.

Controlul și testarea calității.

10.1. Achizitorul de licență are voie să utilizeze mărcile licențiate numai în maniera specificată și numai atât timp cât calitatea
unei astfel de utilizări și produsele și materialele prezintă ele însele același standard ridicat ca toate produsele și serviciile
SCHMETTERLING.
11. Prezentarea anterioară a mostrelor.
11.1. Achizitorul de licență trebuie să prezinte la cererea SCHMETTERLING mostre ale tuturor materialelor cu mărcile licențiate
înainte de utilizarea comercială cu scopul examinării și aprobării. SCHMETTERLING are dreptul de a ridica obiecții
argumentate împotriva tuturor mostrelor a căror utilizare sau distribuție dăunează, conform estimărilor
SCHMETTERLING, valorii recunoașterii sau calității imaginii mărcii licențiate, sau care nu îndeplinesc cerințele acestei
linii directoare sau ale acordului de achiziție cu SCHMETTERLING. În cazul unui asemenea argument, Achizitorul de
licență trebuie să modifice în consecință materialele contestate înainte de utilizare/difuzare. Achizitorul de licență preia
costurile pentru revizuirile și modificările necesare aduse mărfurilor sale, pentru a garanta respectarea cerințelor de
calitate ale SCHMETTERLING.

12.

Garanție și răspundere

12.1. Achizitorul de licență va despăgubi SCHMETTERLING și îl va delibera de orcie pretenție ale unor terțe părți, care decurg
din sau legate de produsele contractuale, cu condiția ca cel puțin pretențiile și responsabilitatea să nu intre predominant
în sarcina SCHMETTERLING. SCHMETTERLING este responsabilă predominant de daunele care există cauzal din
cauza drepturilor sale de transfer după acest contract. În rest este valabil art. 254 BGB.
12.2. SCHMETTERLING nu asigură garanție privind neîncălcarea drepturilor părților terțe prin utilizarea mărcii contractuale.
SCHMETTERLING declară, totuși, că astfel de drepturi nu îi sunt cunoscute. Responsabilitatea pentru remedierea
deficiențelor, în special cele cu privire cu protejarea drepturilor terților, nu va fi preluată.
12.3. SCHMETTERLING garantează că marca acordată nu a fost ipotecată, că nu au fost acordate drepturi exclusive de
utilizare sau alte drepturi reale, precum și că marca contractuală nu face obiectul unei proceduri de executare și că nu se
supune altei asemenea proceduri în derulare.
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13.

Diverse

13.1.

Modificările, completările sau anularea acestui contract trebuie să aibă loc în scris. Același lucru este valabil pentru o
modificare, completare sau o anulare a acestei cerințe privind forma scrisă.

13.2.

În cazul în care una sau multe din aceste dispoziții ale acestui contract sunt sau devin nule, acestea nu afectează
valabilitatea celorlalte prevederi ale contractului. Prevederea nulă va fi înlocuită de o altă prevedere care are același
sens din punct de vedere al scopului economic. Același lucru este valabil în cazul unei prevederi lipsă care trebuie să
fie reglementată prin acest contract.

13.3.

Se ia în considerare legea din Republica Federală Germania. Locul de soluționare și competență juridică este Bamberg,
în măsura permisă de lege.

14.

Anexa A
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