Zaštitni znakovi

Zadnje ažuriranje: 01.01.2023.
Ovi uvjeti („Uvjeti“) obuhvaćaju naše Skuflic.com („Mi, Nas, Naših, Nama“) potrošačke proizvode, web-mjesta, softver,
usluge i aplikacije („Usluge“, “Proizvod”, “Aplikacija”). Molimo, pročitajte, ispišite i sačuvajte primjerak ovih Uvjeta za
vlastite potrebe jer Skuflic.com za vas neće čuvati primjerak.
PRISTUPOM ILI KORIŠTENJEM NAŠIH USLUGA SLAŽETE SE S OVIM UVJETIMA I ULAZITE U PRAVNO
OBVEZUJUĆI UGOVOR S NAMA. AKO PRISTUPATE ILI KORISTITE WEB- MJESTO KAO ZAPOSLENIK ILI
ZASTUPNIK U IME DRUGE OSOBE ILI ORGANIZACIJE, TAKOĐER SE SLAŽETE S OVIM UVJETIMA U IME TE OSOBE
ILI ORGANIZACIJE I IZJAVLJUJETE I JAMČITE DA IMATE OVLAŠTENJE ZAKONSKI OBVEZATI TU OSOBU ILI
ORGANIZACIJU PREMA OVIM UVJETIMA.
Ako smo Vam osigurali prijevod hrvatskog teksta Uvjeta, suglasni ste da Vam je prijevod dan samo radi Vaše
orijentacije, te da će Vaš odnos s nama biti uređen hrvatskim tekstom Uvjeta. Ako postoji bilo kakvo neslaganje između
odredbi drugih inačica Uvjeta i njihova prijevoda, odredbe hrvatske inačice imaju prednost. Ako postoje neslaganja
između odredbi ovih uvjeta i odredbi dodatnih uvjeta, primjenjivat će se odredbe dodatnih uvjeta. Ovi Uvjeti uređuju
odnos između vas i nas. Temeljem ovih uvjeta ne nastaju nikakva prava u korist trećih strana.
Zaštitni znakovi
Zaštitni znak može biti riječ, fraza, simbol ili dizajn koji razlikuje izvor robe ili usluge. Također, kao trgovačka odjeća
može biti izgled proizvoda ili ambalaže, uključujući veličinu, oblik, boju, teksturu, grafiku i izgled (npr. Maloprodajnu
trgovinu ili web mjesto). Slijedi nepotpun popis naših zaštitnih i zaštitnih znakova.
Korištenje zaštitnih znakova
Kad koristite oznake u publikacijama koje će se distribuirati samo u Europskoj Uniji, prilikom prve upotrebe uključite
odgovarajući simbol TM, SM ili ®. Za publikacije koje će se distribuirati izvan teritorija Europske Unije ne uključujte
simbole zaštitnih znakova. Umjesto toga, koristite odgovarajuću obavijest o dodjeli zaštitnog znaka, na primjer: Watch
TV+ je zaštitni znak Skuflic.com.
Na popisu se nalazi i predloženi generički izraz za svaki zaštitni znak. Za sve publikacije uključite odgovarajući generički
izraz nakon zaštitnog znaka kad se prvi put pojavi. Nakon toga bi se generički izraz trebao često pojavljivati uz zaštitni
znak. (Ti su opći pojmovi samo prijedlozi, a mogu postojati i druge riječi koje su podjednako primjerene.)
Zaštitni znakovi su pridjevi i ne smiju se izrađivati u glagole, niti činiti u množini ili posjedovati. Za više informacija o
korištenju naših zaštitnih znakova pogledajte dokument pod naslovom “Smjernice za korištenje naših žigova” ili se
obratite timu za zaštitne znakove na legal@skuflic.com.
Nepostojanje naziva ili logotipa proizvoda ili usluge s ovog popisa ne predstavlja odricanje od našeg zaštitnog znaka ili
drugih prava intelektualnog vlasništva u vezi s tim imenom ili logotipom.
Neiscrpan popis naših zaštitnih znakova i usluga
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Smjernice za korištenje
Ove su smjernice za naše licencirane korisnike, ovlaštene preprodavače, programere, kupce i druge strane koje
žele koristiti naše zaštitne znakove ili slike u reklamnim, poučnim ili referentnim materijalima ili na njihovim web
stranicama, proizvodima, oznakama ili pakiranju. Korištenje naših zaštitnih znakova može biti zabranjeno, osim ako nije
izričito odobreno.
Ako posjedujete licencu za korištenje našeg zaštitnog znaka ili logotipa i dobili ste posebne smjernice za upotrebu
zaštitnog znaka s vašim licencnim ugovorom, slijedite te upute. Ako vaš licenčni ugovor ne daje smjernice za upotrebu,

slijedite ove smjernice. Ako ste naš ovlašteni prodavač ili član našeg programa, možda ćete biti podložni dodatnim
ograničenjima.
Naši zaštitni znakovi, uslužni znakovi, trgovačka imena i ostali zaštitni elementi su dragocjena imovina. Slijedeći ove
smjernice pomažete nam da zaštitimo naša vrijedna prava na zaštitne znakove i ojačamo naš identitet. Korištenjem
našeg zaštitnog znaka, u cijelosti ili djelomično, potvrđujete da smo mi jedini vlasnik zaštitnog znaka i obećavate
da nećete ometati naša prava na zaštitni znak, uključujući osporavanje naše upotrebe, registracije ili aplikacije
za registraciju, takav zaštitni znak, sam ili u kombinaciji s drugim riječima, bilo gdje u svijetu i da nećete naštetiti,
zloupotrijebiti ili dovesti u nepoštovanje bilo koji naš zaštitni znak. Dobra volja proizašla iz korištenja bilo kojeg dijela
našeg zaštitnog znaka isključivo osigurava i pripada nama. Osim ograničenog prava korištenja izričito dopuštenog ovim
Smjernicama, nikakva druga prava bilo koje vrste nisu dodijeljena ovim Ugovorom, implikacijom ili na neki drugi način.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim smjernicama, obratite se našem predstavniku ili pošaljite upit našem odjelu
za zaštitne znakove.
Dopuštena upotreba naših zaštitnih znakova
Ako želite koristiti naše zaštitne znakove, molimo vas da nas o tome pisano obavijestite. Obradit ćemo vaš zahtjev u
većini slučajeva u roku od 14 radnih dana. Prije nego što obradimo vaš zahtjev, nemate pravo i ne smijete koristiti naše
zaštitne znakove.
Kontakt i dodatna pitanja
Ako imate dodatnih pitanja u vezi naših žigova, obratite nam se putem e-pošte na legal@skuflic.com.

