
GHID PRIVIND FOLOSIREA MĂRCILOR ÎNREGISTRATE VELUX  
 
 

1. Distribuitorul se angajează să folosească marca VELUX şi orice altă marcă înregistrată a grupului VELUX cu 
loialitate şi în conformitate cu ghidul furnizat de către VELUX. Grupul VELUX are obligaŃia de a informa 
Distribuitorul cu privire la modificările aduse ghidului. 

 
2. Marca VELUX este rezervată exclusiv pentru a desemna produse VELUX autentice. 

  
3. Marca VELUX trebuie scrisă întotdeauna cu litere mari: VELUX. 

 
4. Logo-ul VELUX trebuie folosit întotdeauna în forma sa înregistrată şi, preferabil, în baza unui master oferit 

de către grupul VELUX. Dacă nu este bazat pe un master, logo-ul trebuie să îndeplinească întotdeauna 
specificaŃiile scrise ale grupului VELUX. La momentul întocmirii acestui material, specificaŃiile sunt 
următoarele: ProporŃii egale 1-3; culoarea este Pantone 485 (U/C), CMZK 100% magenta şi 100% galben, 
RAL 2002, NCS S 1080-N, folie 3M 100-386: 

 

 
 

5. Logo-ul VELUX trebuie să apară, preferabil, pe fundal alb; sau pe un fundal care nu poate fi confundat ca 
parte a logo-ului VELUX. 

 
6. Logo-ul VELUX trebuie amplasat întotdeauna orizontal. Orice excepŃie trebuie agreată în scris cu 

reprezentanŃii grupului VELUX, înainte de producerea materialelor. 
 

7. Alte mărci înregistrate ale grupului VELUX trebuie folosite, de asemenea, în conformitate cu reglementările 
furnizate de către grupul VELUX. Dacă Distribuitorul nu a primit reglementările referitoare la folosirea 
respectivelor mărci înregistrate, acesta are obligaŃia de a le cere de la grupul VELUX înainte de 
implementarea mărcilor în materialele sale de marketing. 

 
8. Toate materialele de marketing ale Distribuitorului care fac referire la produse VELUX vor include 

următorul anunŃ cu privire la mărci înregistrate: „VELUX şi logo-ul VELUX sunt mărci înregistrate ale 
VKR Holding A/S.” Orice altă marcă a grupului VELUX folosită în materialele de marketing ale 
Distribuitorului trebuie să includă acelaşi anunŃ referitor la marca înregistrată.  

 
9. Mărcile înregistrate ale Distribuitorului, sau ale unor terŃe părŃi, prezentate în cadrul aceluiaşi material de 

marketing, nu pot fi amplasate în aşa fel încât să fie confundate ca parte a mărcii înregistrate VELUX sau 
alte mărci înregistrate ale grupului VELUX. 

 
10. Acest document nu asigură Distribuitorului dreptul de proprietate sau vreun alt drept asupra mărcii 

înregistrate VELUX, sau asupra oricărei mărci înregistrate a grupului VELUX, cu excepŃia dreptului de a 
folosi mărcile în conformitate cu acest document.  

 
11. Pentru claritate, se afirmă în mod limpede faptul că Distribuitorului nu îi este permis să stabilească 

drepturi înregistrate asupra mărcii înregistrate VELUX, sau asupra oricărei mărci a grupului VELUX în nicio 
formă; această interdicŃie include, dar nu se limitează la:  

a. Înregistrări de mărci incorporând mărcile VELUX 
b. Înregistrare de nume de companii incorporând mărcile VELUX 
c. Înregistrarea de domenii incorporând mărcile VELUX 
d. Înregistrarea de cuvinte cheie incorporând mărcile VELUX pe motoarele de căutare online 

 
 

Distribuitorul este de acord ca nici acesta, nici o terŃă parte cu care are relaŃii de afaceri sau contractuale, să nu 
folosească proprietatea intelectuală a grupului VELUX fără a obŃine în prealabil permisiunea scrisă a grupului 
VELUX. Distribuitorul trebuie să includă în toate contractele sale cu clienŃii o prevedere care să le interzică 
clienŃilor să folosească în mod neautorizat proprietatea intelectuală a grupului VELUX. În cazul în care 
Distribuitorului îi este adus la cunoştinŃă faptul că unul dintre clienŃii săi foloseşte proprietatea intelectuală a 
grupului VELUX fără a avea permisiune scrisă, Distribuitorul va folosi toate mijloacele rezonabile, incluzând, dar 
nelimitându-se la proceduri juridice împotriva clientului său, pentru a-l determina să înceteze folosirea 
neautorizată a mărcilor VELUX. În măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal, Distribuitorul 
va înceta relaŃiile de afaceri cu respectivul client. Distribuitorul va anunŃa imediat grupul VELUX cu privire la orice 
folosire neautorizată a proprietăŃii intelectuale a grupului VELUX. 
 
 
Pentru VKR Holding A/S,      11.02.2010 
VELUX România SRL 


