
 

 

Retningslinjer for bruk av varemerke 

1. Forhandleren forplikter seg til å bruke VELUX varemerke og andre varemerker av VELUX Gruppen lojalt og i 

samsvar med retningslinjer fra VELUX Gruppen. VELUX Gruppen er forpliktet til å informere Forhandleren om 

endringer i retningslinjene.    

2. VELUX varemerke er forbeholdt betegnelsen av originale VELUX produkter.    

3. VELUX varemerke må alltid være skrevet med store bokstaver: VELUX.    

4. VELUX logo skal alltid benyttes i sin registrerte form og fortrinnsvis basert på en master levert av VELUX 

Gruppen. Hvis ikke en master er grunnlaget må logoen oppfylle den skriftlige spesifikasjoner fra VELUX 

Gruppen. På tidspunktet for utstedelse av dette dokumentet er spesifikasjonene slike 1-3; farge Pantone 485 

(U / C), CMYK 100% magenta og 100% gul, 2002 RAL, NCS S 1080-N, 3M folie 100-386:    

5. VELUX logo skal fortrinnsvis vises på hvit bakgrunn, alternativt på en bakgrunn som ikke kan forveksles som 

en del av VELUX logo.    

6. VELUX logo skal alltid plasseres horisontalt.    

7. Andre varemerker i VELUX Gruppen må også brukes i henhold til retningslinjer gitt av VELUX Gruppen. Hvis 

forhandleren ikke har fått retningslinjer for bruk av slike varemerker, er han forpliktet til å be om retningslinjer 

fra VELUX Gruppen før varemerket benyttes i hans markedsføringsmateriale.    

8. Alt markedsmateriell for forhandleren om VELUX produkter, som skal inneholde følgende varemerker: 

"VELUX og VELUX logo er registrerte varemerker for VKR Holding A/S." Ethvert annet varemerke for VELUX 

Gruppen som skal brukes i forhandlerens markedsføringsmateriale må inkluderes i samme varemerke.    

9. Varemerker for forhandleren eller tredjeparts varemerker som brukes i samme markedsføringsmateriale kan 

ikke vises på en slik måte at de kan forveksles som en del av VELUX varemerke eller andre varemerker av VELUX 

Gruppen.    

10. Dette dokumentet gir ikke forhandleren eierskap eller noen slags rett til VELUX varemerke eller andre 

varemerker fra VELUX Gruppen, med unntak for retten til å bruke varemerker i henhold til dette dokumentet.    

11. For ordens skyld er det uttrykkelig uttalt at forhandleren ikke har tillatelse til å etablere registrerte 

rettigheter for VELUX varemerke eller andre varemerke for VELUX Gruppen i noen form, og dette forbudet 

omfatter, men er ikke begrenset til:    

a. varemerkeregistrering som omfatter varemerker   

b. registrering av firmanavn som omfatter varemerker   

c. registrering av domenenavn som omfatter varemerker   

d. registrering som søkeord i søkemotorer på internett 

 
 

 
Forhandleren bekrefter at verken han eller noen han har en forretnings- eller kontraktsmessig forhold til, vil bruke varemerker av VELUX 

Gruppen uten skriftlig tillatelse fra VELUX. Forhandleren skal i kontrakter med sine kunder se til at disse inneholder en bestemmelse som 

forbyr kunden uautorisert bruk av VELUX konsernets varemerker. I tilfeller hvor forhandleren blir oppmerksom på at noen av hans kunder 

har benyttet VELUX Gruppens varemerker uten skriftlig tillatelse, skal forhandleren treffe nødvendige tiltak, inkludert men ikke begrenset 

til innføringen av søksmål mot sine kunder, som fører til at hans kunde avslutter slik uautorisert bruk. I den grad det er lovlig skal 

forhandleren opphøre å gjøre forretninger med slike kunder. Forhandleren skal umiddelbart varsle VELUX Gruppen om eventuell 

uautorisert bruk av VELUX konsernets varemerker.   
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