Podmínky užívání ochranné známky, obrazového označení
– loga CLIMAX, produktových a referenčních fotografií,
videí a dalších materiálů zveřejněných na datovém webu
společnosti SERVIS CLIMAX a.s.
(dále jen „Podmínky užívání datového webu“)

I.
1.

Společnost SERVIS CLIMAX a.s. je vlastníkem ochranné obrazové známky
, která je zapsána u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu, číslo
zápisu 1114175, datum zápisu 14.11.2012 (dále jen „ochranná známka“)

2.

Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s
výrobky nebo službami, pro něž je chráněna.

3.

Společnost SERVIS CLIMAX a.s. rovněž svým jménem vykonává majetková práva
k produktovým a referenčním fotografiím, videím a ostatním dokumentům umístěným
na datovém webu na adrese www.climax-data.cz.

4.

Společnost SERVIS CLIMAX a.s . dále užívá obrazového označení - loga
, a to ve spojení se svými výrobky nebo službami.

5.

Společnost SERVIS CLIMAX a.s. prohlašuje, že fotografie, videa a jiné materiály
publikuje na datovém webu na základě souhlasu autora.

II.
Předmětem úpravy těchto podmínek je poskytnutí souhlasu k užívání ochranné známky,
obrazového označení - loga CLIMAX ŽALUZIE, stejně jako k užívání produktových a
referenčních fotografií, videí a dalších dokumentů, které jsou publikovány a zveřejněny na
datovém webu na adrese www.climax-data.cz společnosti SERVIS CLIMAX a.s. (dále jen
jako „ Poskytovatel“), a to za níže stanovených podmínek.

III.
Přístup do datového webu mají pouze registrovaní zákazníci Poskytovatele (dále také jako
„Uživatelé datového webu“). Prvotní registrace je podmíněna přečtením a poskytnutí souhlasu
zákazníka s těmito Podmínkami užívání datového webu, a to zaškrtnutím kolonky „Souhlasím
s podmínkami užívání datového webu.“

Poskytnutí souhlasu zákazníka s těmito Podmínkami užívání datového webu tvoří podmínku
nutnou ke stahování a užití ochranné známky, obrazového označení - loga CLIMAX
ŽALUZIE, produktových a referenčních fotografií, videí a ostatních dokumentů (dále jen
„ochranná známka a další materiály“) zákazníky poskytovatele, kteří je užívají v souladu
s těmito Podmínkami užívání datového webu a souvisejícími právními předpisy, a to při
nabídce výrobků Poskytovatele na základě své obchodní činnosti.

IV.
1.

Souhlas Poskytovatele s užíváním ochranné známky a dalších materiálů Poskytovatele
poskytnutých a publikovaných na datovém webu, se zákazníkovi uděluje pouze
v souvislosti s nabídkou a distribucí produktů – zboží stínicí techniky- poskytovatele,,
a to v rámci zákazníkovi obchodní činnosti

2.

Obchodní činností se pro potřeby odstavce 1 považuje zejména:
a) umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly,
b) nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo
skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto
označením,
c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,
d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.

3.

Ochranná známka musí být v souvislosti s užitím na základě těchto Podmínek užívání
datového webu vyobrazena tak, jak je uvedeno v článku I. odstavec 1. těchto
podmínek a pouze v tomto vyobrazení smí být uživateli datového webu používána.
Jiné zobrazení či modifikace zobrazení nejsou povoleny. To platí i o označení
CLIMAX ŽALUZIE dle čl. I. odst. 4.

4.

Uživatel datového webu se tímto výslovně zavazuje:
a) nepoužívat ochrannou známku, obrazové označení – logo, fotografie, videa a
další materiály publikované na datovém webu v souvislosti s jinými výrobky
než výrobky poskytovatele a nepřenechávat tyto bez souhlasu poskytovatele
třetí osobě,
b) užívat ochrannou známku, obrazové označení – logo, fotografie, videa a další
materiály výhradně k propagaci výrobků poskytovatele a jeho obchodní firmy

c) poskytovat pravdivé informace o významu ochranné známky a dalších
materiálů a o jejich poskytovateli.
5..

Uživatel datového webu je oprávněn umísťovat ochrannou známku, obrazové
označení – logo, fotografie, videa a další materiály na své propagační materiály,
prospekty, letáky, prostřednictvím kterých budou propagovány výrobky poskytovatele
V.

1.

Tento souhlas Poskytovatele s užíváním ochranné známky, obrazového označeníloga, fotografií, videí a dalších materiálů je dán na dobu neurčitou a je udělován pouze
za účelem realizace nabídky zboží stínicí techniky společnosti SERVIS CLIMAX a.s.
a může být kdykoli, a to i bez důvodu, odvolán. Souhlas pozbývá své platnosti a
účinnosti automaticky k datu, kdy k odvolání souhlasu Poskytovatelem dojde.
K tomuto dni též zákazník přestává být registrovaným uživatelem datového webu.

2.

Spory z porušení podmínek užívání ochranné známky, obrazového označení- loga,
fotografií, videí a dalších materiálů, budou řešeny přednostně dohodou stran. Nedojdeli k dohodě, budou rozhodovány u věcně a místně příslušného soudu dle místa sídla
poskytovatele.

3.

Podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti dne 18. 1. 2015.

__________________________
SERVIS CLIMAX a.s.
Ing. Miroslav Jakubec
Statutární ředitel

