ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο Κιλκίς σήμερα …………, ημέρα ………., ο υπογράφων στο τέλος της
παρούσας, …………………, κάτοικος ..............., οδός ................. (ΑΔΤ …………..,
ΑΦΜ………….)

συνεργαζόμενος ως κατασκευαστής (εφεξής καλούμενος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ) με την εταιρεία ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ (εφεξής καλουμένη
ΑΛΟΥΜΥΛ),

αφού

παρέλαβε

“διαφημιστικό

υλικό”,

συμφωνεί

και

αποδέχεται τα εξής:

1. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναγνωρίζει πως τα εμπορικά σήματα, λογότυπα,
ευρεσιτεχνίες καθώς και βιομηχανικά σχέδια της ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελούν
ιδιοκτησία της τελευταίας και είναι νόμιμα εθνικά και κοινοτικά
κατοχυρωμένα. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ρητά συμφωνεί να χρησιμοποιεί τα
εμπορικά σήματα, λογότυπα, ευρεσιτεχνίες και βιομηχανικά σχέδια της
ΑΛΟΥΜΥΛ

αποκλειστικά

συμφωνηθέντων

για

την

υλοποίηση

των

σκοπών

των

μεταξύ του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και της ΑΛΟΥΜΥΛ. Ο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεν έχει κανένα δικαίωμα χρήσης ή τροποποίησής των
εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων
με σκοπό να χρησιμοποιηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο προς όφελός του ή
προς όφελος τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν της υλοποίησης
των συμφωνηθέντων μεταξύ του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και της ΑΛΟΥΜΥΛ.

2. Η παράβαση οποιουδήποτε εκ των ως άνω όρων και υποχρεώσεων εκ
μέρους του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (που όλοι ανεξαιρέτως συμφωνείται ότι είναι
ουσιώδεις)

θεωρείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας οποιασδήποτε

συμφωνίας έχει συναφθεί μεταξύ της ΑΛΟΥΜΥΛ και του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, με
αποκλειστική υπαιτιότητα του τελευταίου και υπαναχώρησης της ΑΛΟΥΜΥΛ

από τη μεταξύ τους συμφωνία, δικαιούμενης της ΑΛΟΥΜΥΛ να αναζητήσει
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά κάθε θετική και αποθετική περιουσιακή
ζημία της, που προκλήθηκε εκ της ως άνω παράβασης του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ,
τελεσθείσης δι’ ενεργείας ή παράλειψης, τυχόν διαφυγόντα κέρδη, ως και
χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που θα έχει υποστεί η
ΑΛΟΥΜΥΛ από τις ως άνω πράξεις ή παραλείψεις του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ,
δεδομένης της προσβολής της εμπορικής φήμης, της πίστης και του κύρους
της ΑΛΟΥΜΥΛ στην αγορά, χωρίς να αποκλείεται να αναζητήσει
οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική ευθύνη του, προβλεπόμενη εκ του νόμου.

3. Σε περίπτωση

παράβασης των όρων και υποχρεώσεων που

προβλέπονται στην παρούσα από το ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ή τρίτον υπάλληλο,
σύμβουλο, συνέταιρο, συνεργάτη

ή άλλως προστηθέντα

ή βοηθό

εκπλήρωσής του, θα ευθύνονται άπαντες εις ολόκληρον για την
ικανοποίηση τυχόν απαιτήσεων της ΑΛΟΥΜΥΛ.
Σε πίστωση συντάσσεται η παρούσα δήλωση και υπογράφεται από τον
………………………, όπως ακολουθεί.

Κιλκίς …………………. 2017
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

