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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV VAREMERKE FOR FORHANDLERE 
 

1. Forhandleren forplikter seg til å bruke VELUX varemerket og andre varemerker tilhørende VELUX 

Gruppen på en lojal måte og i henhold til de oppdaterte retningslinjene fra VELUX Gruppen. 

2. VELUX varemerket skal utelukkende brukes for ekte VELUX produkter. 

3. VELUX varemerket skal alltid skrives med store bokstaver – f.eks. «VELUX takvindu». VELUX logoen må 

alltid være plassert horisontalt. 

4. VELUX logoen må alltid brukes i sin registrerte form, og skal helst baseres på en original fra VELUX 

Gruppen. Hvis logoen ikke er basert på en original, må logoen til enhver tid samsvare med de skriftlige 

spesifikasjonene fra VELUX Gruppen. 

5. VELUX logoen skal helst plasseres på en hvit bakgrunn, alternativt på en bakgrunn som ikke feilaktig 

kan oppfattes som en del av VELUX logoen. 

6. Andre varemerker tilhørende VELUX Gruppen må også brukes i henhold til de oppdaterte retningslinjene 

fra VELUX Gruppen. Hvis forhandleren ikke har mottatt retningslinjer for bruk av disse varemerkene, må 

forhandleren be om å få retningslinjene fra VELUX Gruppen før varemerkene brukes i forhandlerens 

markedsmateriell. 

7. Alt markedsmateriell fra forhandleren (inkludert nettsteder) som omhandler VELUX produkter, skal 

inneholde den følgende merknaden om varemerker: «VELUX og VELUX logoen er registrerte varemerker 

tilhørende VKR Holding A/S.» Alle andre varemerker tilhørende VELUX Gruppen som brukes i 

forhandlerens markedsmateriell, må omfattes av den samme merknaden. 

8. Forhandleren eller tredjeparters varemerker som er oppført i det samme markedsmaterialet, kan ikke 

presenteres slik at de kan forveksles med VELUX varemerket eller andre varemerker tilhørende VELUX 

Gruppen. 

9. Dette dokumentet gir ikke forhandleren eierskap eller andre rettigheter til VELUX varemerket eller 

andre varemerker tilhørende VELUX Gruppen, bortsett fra retten til å bruke varemerkene i henhold til 

dette dokumentet. 

10. For klarhets skyld fremgår det eksplisitt at forhandleren ikke kan få noen form for registrerte rettigheter 

til VELUX varemerket eller andre varemerker tilhørende VELUX Gruppen. Dette forbudet inkluderer, men 

er ikke begrenset til 

a. varemerkeregistrering der varemerkene inngår 

b. registrering av firmanavn der varemerkene inngår 

c. registrering av domenenavn eller e-postadresser der varemerkene inngår 

 

Forhandleren samtykker i at verken forhandleren selv eller noen part den driver forretninger med eller har en 

kontraktsmessig relasjon til, skal bruke VELUX Gruppens åndsverk uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på 

forhånd fra VELUX. Forhandleren skal sørge for at alle kundekontrakter inneholder en klausul som forbyr 

kundene å bruke VELUX Gruppens åndsverk uten tillatelse. Dersom forhandleren blir klar over at en av kundene 

deres bruker VELUX Gruppens åndsverk uten skriftlig forhåndstillatelse, skal forhandleren gjennomføre ethvert 

rimelig tiltak for å få slik uautorisert bruk til å opphøre, inkludert, men ikke begrenset til, å ta ut søksmål mot 

kunden. I den grad loven tillater det, skal forhandleren avslutte sin forretningsmessige kontakt med kunden. 

Forhandleren skal umiddelbart varsle VELUX Gruppen om enhver uautorisert bruk av VELUX Gruppens åndsverk. 

 

Ved et eventuelt brudd på disse retningslinjene kan VELUX Gruppen utstede en skriftlig advarsel til forhandleren, 

og forhandleren skal rette seg etter advarselen i løpet av to uker. Dersom ikke forhandleren etterkommer 

advarselen, kan VELUX Gruppen avslutte kundeforholdet med forhandleren uten varsel. 


