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Zawarte pomiędzy:
ROPLA Computers Sp. z o.o. 52-200 Suchy Dwór, ul. Wrocławska 1C, NIP: 899-23-30-318, REGON: 932135371
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, KRS 0000040000, Kapitał zakładowy 2100000PLN.
zwanego dalej Ropla Computers
a
…....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
reprezentowane przez:
…............................................................................................................................., zwanego/zwanej w dalszej części Odbiorcą.
Z uwagi na to, iż Strony zawarły dnia …...................................... r. umowę o współpracy handlowej dotyczącą sprzedaży towarów znajdujących się
w ofercie handlowej Ropla Computers, strony niniejszym ustalają sposób i zakres wykorzystywania przez Odbiorcę znaków handlowych należących
do Ropla Computers oraz sposób i zakres wykorzystywania zdjęć i opisów towarów znajdujących się w ofercie handlowej Ropla Computers
dostępnych na stronie internetowej pod adresami:
www.akyga.pl, www.computers.ropla.eu, www.b2b.computers.ropla.eu.

Strony postanawiają co następuje:
§1
1. Jako znaki handlowe Ropla Computers strony rozumieją następujące oznaczenia słowne i graficzne: Akyga oraz Ropla.
2. Ropla Computers oświadcza, iż jest podmiotem uprawnionym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do używania następujących
zarejestrowanych znaków towarowych: Akyga, Ropla i jest uprawnione do udzielenia licencji na ich używanie w zakresie objętym niniejszym
porozumieniem
3. Ropla Computers oświadcza, iż jest podmiotem wyłącznie uprawnionym z praw autorskich do zdjęć, tekstów marketingowych, tekstów i
rysunków technicznych oraz klipów video towarów znajdujących się w ofercie handlowej Ropla Computers i do opisów tychże towarów
przedstawionych na stronach internetowych: www.compters.ropla.eu, www.akyga.com oraz jest uprawnione do udzielenia licencji na ich
używanie w zakresie objętym niniejszym porozumieniem.
4. Strony ustalają, iż w przypadku rozpoczęcia używania przez Ropla Computers innych znaków handlowych niż wymienione w ust. 1 powyżej,
niniejsze porozumienie licencyjne będzie stosowane do nich odpowiednio.
§2
1. W okresie obowiązywania umowy o współpracy handlowej z dnia …....................... Ropla Computers udziela Odbiorcy licencji na używanie przez
Odbiorcę wyłącznie dla celów marketingowych i reklamowych, znaków handlowych w rozumieniu par.1. ust.1, którymi oznaczone zostały towary
zakupione przez Odbiorcę od Ropla Computers oraz licencji na używanie wyłącznie dla celów marketingowych i reklamowych zdjęć, tekstów
marketingowych, tekstów i rysunków technicznych, klipów video oraz opisów towarów zakupionych przez odbiorcę od Ropla Computers
dostępnych pod adresami wymienionymi w par.1 ust.3. powyżej, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
2. W ramach udzielonej licencji Odbiorcy przysługuje prawo do używania przedmiotów licencji wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
a) zamieszczanie przedmiotów licencji w postaci niezmienionej na stronie internetowej wymienionej w umowie o współpracy w celu reklamy
towarów zakupionych od Ropla Computers.
b) zamieszczanie przedmiotów licencji w postaci niezmienionej na innych nośnikach reklamy (ulotkach, gazetach, bilbordach, citylightach oraz
wszelkich innych projektach graficznych i danych elektronicznych, itp.).
c) zamieszczanie przedmiotów licencji w treści informacji handlowej przesyłanej w formie elektronicznej do klienta Odbiorcy w celu reklamy
towarów zakupionych od Ropla Computers.
3. Odbiorcę obowiązuje zakaz używania oznaczeń powstałych jako kombinacje znaków handlowych z innymi literami, słowami, znakami i obrazami
mające na celu przywołanie skojarzenia ze znakami handlowymi pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 5000 zł za każde naruszenie,
przy czym jeżeli szkoda poniesiona przez Ropla Computers w wyniku naruszeń przekroczy kwotę kary umownej, Ropla Computers uprawnione jest
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naruszeń przekroczy kwotę kary umownej, Ropla Computers uprawnione jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego tę karę na
zasadach ogólnych
4. Licencja, o której mowa w ust.1 jest niewyłączna i ograniczona w czasie zgodnie z par.1 ust.3.
5. Odbiorca może udzielać sublicencji (dalszej licencji) innym podmiotom na używanie znaków handlowych, zdjęć i opisów towarów pod rygorem
odpowiedzialności o której mowa w par.3 ust.3 poniżej.
6. Niewyłączność licencji oznacza, iż Ropla Computers może udzielać licencji na używanie znaków handlowych, zdjęć i opisów towarów
podmiotom innym niż Odbiorca, a Odbiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, niezależnie od tego jaki zakres będzie miała licencja
udzielona podmiotom trzecim.
7. Odbiorca nie może dokonać żadnych zmian w przedmiocie licencji bez wyraźnej, pisemnej zgody Ropla Computers.
§3
1. Niniejsze porozumienie rozwiązuje się najpóźniej z dniem wygaśnięcia umowy o współpracy handlowej zawartej przez strony dnia …..................
2. Ropla Computers może w każdym czasie rozwiązać niniejsze porozumienie za 1 - miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno
nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Ropla Computers przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia porozumienia bez uprzedzenia za skutkiem natychmiastowym w razie
stwierdzenia naruszania przez Odbiorcę postanowień porozumienia, w przypadku używania przedmiotów licencji w ośmieszającym, budzącym
negatywne skojarzenia kontekście lub w inny sposób naruszający uzasadnione interesy Ropla Computers.
4. Odbiorca oświadcza, iż jest świadom, że naruszenie powyższych postanowień porozumienia może również zostać zakwalifikowane: - jako
naruszenie znaku towarowego, do którego wyłącznie uprawnionym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest Ropla Computers w rozumieniu
przepisów prawa własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) - jako naruszenie firmy Ropla
Computers, o jakim mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego; - jako czyn nieuczciwej konkurencji o jakim mowa w przepisach ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku
§4
1. Niniejsze porozumienie podlega prawu polskiemu
2. Strony będą dążyły do polubownego zakończenia wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z niniejszym porozumieniem. W razie
wszczęcia sporu sądowego właściwym będzie właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Rejonowy we Wrocławiu
3. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Odbiorca

Ropla Computers
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