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 (Green Dotנקודה ירוקה ) – תנאי שימוש

 חברת( לבין "תמיר" תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן: –ת.מ.י.ר. על פי הסכם בין חברת 

Packaging Recovery Organisation Europe S.p.r.l (Pro Europe) ,  רישיון שימוש בלעדי הוענק לתמיר

  .("הסימן")להלן:  הרשום בישראל Der Grüne Punkt (Green Dot)בסימן המסחר 

ליצרנים ויבואנים שהתקשרו עמה בהסכם רישיון השימוש מאפשר לתמיר להעניק רישיונות שימוש בסימן 

  .("מקבלי השירותים")להלן: 

 תמיר, "(ההסכםההסכם שנחתם בין תמיר ומקבל השירותים )להלן: " על פיר תמיל כחלק מהשירותים ש

  .עם הסימן בלעדי לשם סימון אריזותיהם-רישיון שימוש לאלמקבלי השירותים  מעניקה

ותים , על מקבל השירככל שיבחר מקבל השירותים לסמן את אריזותיו בסימן ,להסכם 5.2בהתאם לסעיף 

 כדלקמן:ות תמיר, להנחיולנהוג בהתאם לתנאי הרישיון ו

 )להלן: ( בסימןNon-exclusive)לבלעדי -תמיר מעניקה בזאת למקבל השירותים רישיון שימוש לא .1

 .("הרישיון"

 אריזות.  לסימון אך ורקהשימוש בסימן מוגבל  .2

מסימני המסחר של מקבל , בשום אופן, להשתמש בסימן כחלק אינו רשאימקבל השירותים  .3

ו/או בעל רישיון לשימוש  ו/או בכל אופן היוצר רושם כי מקבל השירותים הוא בעל הסימן השירותים

 .בלעדי בסימן

. מובהר בזאת כי בלבדבמדינת ישראל  מקבל השירותים יסמן בסימן אריזות המיועדות למכירה .4

  .לגבולות מדינת ישראל מחוץ מקבל השירותים אינו רשאי לסמן בסימן אריזות המיועדות למכירה

תמיר לא תהא אחראית בגין כל תביעה ו/או נזק בקשר עם סימון אריזות מבלי לגרוע מהוראה זו, 

 המיועדות למכירה מחוץ לגבולות ישראל.

בתוקף וכן כל עוד תמיר הינה הסכם האת אריזותיו בסימן כל עוד מקבל השירותים יהיה רשאי לסמן  .5

  לת רישיון שימוש בסימן.בע

ון שימוש בסימן, או במידה ותמיר תחדל להיות בעלת רישימכל סיבה שהיא ו/, הסכםהעם סיומו של 

ותים לא יהיה רשאי לסמן את אריזותיו בסימן רימקבל השיפקע הרישיון באופן מיידי ואוטומטי, ו

והוא מתחייב להפסיק את סימון אריזותיו בסימן באופן מידי. למקבל השירותים לא תהיה כל טענה 

 מיר בעניין זה.ו/או תביעה כנגד ת

. , מעבר למפורט במסמך זהכל זכות בעלות או אחרת בסימןלמקבל השירותים הרישיון אינו מקנה  .6

למען הסר ספק, מובהר כי מקבל השירותים אינו רשאי ליתן הרשאה לשימוש בסימן לצדדים 

את יהא רשאי לרשום  לאמקבל השירותים  שלישיים כלשהם, ללא קבלת אישור תמיר בכתב ומראש.

 מרשם רשמי כלשהו.בשהוענק לו מתמיר,  הרישיון

משפטיים או אחרים( בגין הפרת הסימן על ידי צדדים )תמיר אינה מתחייבת לנקוט אמצעים כלשהם  .7

תמיר תפעל בעניין זה על פי שיקול דעתה הבלעדי . האחרים שלישיים ו/או מקבלי השירותים
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אינו מוסמך לנקוט באמצעים כלשהם בגין מקבל השירותים  מובהר בזאת כי .ובהתאם לשיקוליה

 הפרת הסימן.

על מקבל השירותים ליידע באופן מידי את תמיר על כל הפרה , 7מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף  .8

מובהר כי הפרה של סעיף זה לא תהווה עילה לשלילת הרישיון, כאמור  לכאורה של הסימן שנודעה לו.

 להלן. 9 ף בסעי

של הוראה בנספח  כל הפרהתמיר רשאית לשלול את הרישיון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בגין  .9

ו/או תנאי שימוש אלו. למקבל השירותים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד כהגדרתו להלן( )הטכני 

 ן זה והוא מוותר מראש על טענות בעניין זה.תמיר בעניי

בכל עת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם,   ,תנאי השימוש את תמיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות .10

 . "(תנאי שימוש חדשים)להלן: " לפי שיקול דעתה הבלעדי

לתוקף של יום לפני היכנסו  30בכל מקרה של שינוי כאמור תיידע תמיר את מקבל השירותים לפחות 

  . תנאי השימוש החדשיםעל פי מקבל השירותים יפעל או השינויים, ו השינוי

"הנספח  להלן:)למסמך זה  בנספח א'מפורט לבהתאם תיעשה על גבי האריזות הסימן  הצגת .11

 (.הטכני"

מקבל השירותים יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל תוצאה שתנבע משימוש בסימן שלא על פי תנאי  .12

 . ו/או למפורט בנספח הטכני שימוש אלו

לתמיר, מסמך זה ויעבירו יחתום בשולי  לסמן את אריזותיו בסימןמקבל השירותים המעוניין  .13

 . ה של תמירלכתובת

לפני העברת מסמך זה  בסימן סמן את אריזותיול אינו רשאי מובהר בזאת כי מקבל השירותים

 .לתמיר, שהוא חתום

 . מובהר בזאת כי מסמך חתוםמסמך זה ובתנאים הקבועים בובמקבל השירותים לא יערוך כל שינוי  .14

את , בין אם בכתב יד ו/או בכלל, לא יקנה למקבל השירותים כלשהו שינויבו שנשלח לתמיר, שנעשה 

 הרישיון.

והנספח  חתימת מקבל השירותים בשולי מסמך זה מהווה את הסכמתו המוחלטת לתנאי השימוש .15

 .הטכני

 

 

_____________ _____________________ 

 חתימת מקבל השירותים תאריך


