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Kép Felhasználási Jogok és Feltételek
Jelen dokumentum határozza meg az UTT Europe Kft. által a www.utteam.com, www.tshirteurope.com vagy direkt letöltési útvonalon
közzétett képek felhasználási feltételeit, a felhasználók jogait és kötelezettségeit a 2021. január 1- 2021. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozóan.
A képek az azokat készítő személy(ek) tulajdonát képezik, ekképpen szerzői jogi védelem alatt állnak. A képek csak eredeti formátumukban
használhatóak, bárminemű módosításuk tiltott.
A vizuális ismertető jegyek, különösképpen a nevek, logók, márkanevek és elnevezéseik a tulajdonosuk birtokát képezik. Ekképpen szellemi
jogi védelem alatt állnak (védjegy, szerzői jog, tervezési jogok stb.). Ezek a képek csak módosítatlanul, eredeti állapotukban használhatóak fel.
A felhasználó, semmilyen formában nem használhatja fel a képeket a 2021-es éven túl.
A képek felhasználása kizárólag kereskedelmi célzattal, és az adott márkára vonatkozólag valósulhat meg.
Az alacsony felbontású képek kizárólag e-mailekre, e-mail kampányokra, weboldalakra és kereskedelmi ajánlatokra, míg a nagy
felbontású képek kizárólag katalógusokhoz, brossúrákhoz és nyomtatott szórólapokhoz használhatóak fel. Ezek a képek más célra
nem használhatóak fel.
Azok a képek, amelyek egy vagy több modellt felismerhető formában tartalmaznak, kizárólag viszonteladói csatornán használhatók. A
packshot képek viszonteladói és végfelhasználói csatornákon is használhatók.
A logók nem használhatók termékek megjelölésére, logózására, se csomagolásokon vagy értékesítési célú hirdetéseken.
A képek – a fent említettektől – eltérő célú felhasználása tilos a tulajdonosok beleegyezése nélkül.
A rendelkezésre bocsátott képek harmadik félnek továbbadása tilos, előzetes írásos engedély nélkül.
A képek letöltésével a felhasználó beleegyezik és elfogadja ezen dokumentumban foglalt felhasználási feltételeket, és kizárólagos
jogi felelősséget vállal bármilyen a felhasználó által elkövetett illetéktelen felhasználás esetén.
Mint Felhasználó ezt a jogi keret megállapodást köteles tiszteletben tartani. Következésképpen az UTT Europe Kft. kötelezi a felhasználót,
hogy minden eszközén frissítse a 2021-es évet megelőző adatállományát és minden adatot mely nem a 2021-es évre vonatkozik,
töröljön.
Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az jogi lépéseket vonhat maga után. Az UTT Europe Kft. nem vállal
felelősséget semmilyen, a felhasználó által végzett jogtalan felhasználásért, és jogában áll megszüntetni bármilyen tevékenységet,
amely nem felel meg az ezen dokumentumban megfogalmazott feltételeknek.
A felhasználási feltételek megszegéséből, különösképp a szerzői és/vagy szellemi jogok megsértéséből keletkezett károk teljes
megtérítéséért a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az UTT Europe Kft. a Felhasználó által elkövetett jogsértésért felelősséget nem vállal.
Felhasználó vállalja, hogy jogsértése esetén teljes mértékben kártalanítja az UTT Europe Kft-t minden felmerülő költségtérítésért és
kártérítésért beleértve az ügyvédi díjakat is. Továbbá vállalja, hogy együttműködést biztosít az UTT Europe Kft. számára.
További információért forduljon hozzánk bizalommal az info@utteam.com címen.
Ezúton elismerem, hogy elolvastam és megértettem a fent említett feltételeket és betartom azokat.
Budaörs, 2021. Január 1-től visszavonásig.
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Felhasználó aláírása

