Deklaracja - licencja
Grupa Iglotech jest grupą spółek powiązanych kapitałowo. W skład Grupy wchodzą:
•
•
•

Iglotech Sp. z o.o. (nr KRS 0000530922) - Dystrybutor marek: Fuji Electric, Neoheat, Forvent, Lunos
Refsystem Sp. z o.o. (nr KRS 0000252947) - Dystrybutor marek: Haier, Heiko
Neovent Sp. z o.o. Sp. k. (nr KRS 0000702887) - Dystrybutor marek: Östberg, Neovent

Wskazane spółki posiadają licencję na korzystanie z materiałów marketingowych ww. marek w granicach wskazanych w głównych
umowach licencyjnych.
Mając na uwadze podjęcie współpracy z firmą (pełna nazwa firmy, NIP, dane osobowe do kontaktu):
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dalej określany jako „Użytkownik” - Grupa Iglotech niniejszym przekazuje jej nieodpłatnie prawo do korzystania z materiałów
marketingowych w granicach swojej licencji oraz w zakresie i na zasadach jak poniżej.

Strony i zakres korzystania
Użytkownik deklaruje, że przekazane mu w formie plików graficznych, lub innej, materiały marketingowe marki:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
takie jak logotyp, zdjęcia produktów oraz wizualizacje aranżacyjne będą wykorzystywane zgodnie z poniższymi warunkami:
•
ww. materiały posłużą do promocji produktów określonych marek,
•
na stronie internetowej użytkownika zamieszczona zostanie informacja, że oferuje produkty z powyższych marek,
•
na stronie internetowej użytkownika zamieszczony zostanie link odsyłający do strony internetowej powyższej marki
(odpowiednio: www.fujielectric.eu, www.neoheat.pl, www.iglotech.com, www.lunos.pl, www.haier-ac.pl, www.heiko.pl,
www.neovent.pl)
•
w katalogach produktowych umieści informację, że współpracujemy z powyższą marką.
Użytkownik jest zobowiązany do zachowania warunków graficznych (proporcje wymiarów, kolorystyka, rozmieszczenie elementów, tło)
wszystkich udostępnionych materiałów oraz integralności informacji tekstowych w nich zawartych lub im towarzyszących, jak również
do respektowania praw autorskich i praw własności przemysłowej związanych z materiałami udostępnionymi. Użytkownik nie ma praw
do dalszego udostępniania materiałów marketingowych innym podmiotom trzecim.

Unieważnienie licencji
W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków licencji Użytkownik na żądanie Grupy Iglotech zobowiązany jest ze skutkiem
natychmiastowym do:
•
zaprzestania używania plików graficznych we wskazanym wyżej zakresie w każdej formie,
•
usunięcia plików graficznych bez zatrzymywania jakichkolwiek kopii oraz natychmiastowego i stałego usunięcia danych
w wersji elektronicznej,
Deklaracja marketingowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia podpisania.

…………………………………………………………………
(Data, pieczęć i podpis)

IGLOTECH Sp. z o.o.

ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn

+48 55 645 73 00

iglotech@iglotech.com.pl www.iglotech.com

IGLOTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie, ul. Toruńska 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530922, posiadającą numer NIP 5810007574 oraz numer REGON 170174567, kapitał zakładowy 5 000 000,00 zł (wpłacony w całości).

