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Dane właściciela znaku ochronnego

AKSEL SP.J.
JASNA 7
39-460 NOWA DĘBA

.....

Numer rejestracyjny / Numer prawa wyłącznego >
Datą rejestracji / Data udzielenia prawa.
t>

271007
12.09.2014

_

KIasa/Klasyfikacja_

Razem

.

zł

do zapłaty

4.416,00

*VAT - Informacje na odwrocie formularza

>

29 35'

Znak w postaci grafiki: Z przyczyn technicznych nie można wykluczyć ewentualnej utraty na jakości druku. Publikacja
znaku w rejestrze INDAB nie ma żadnego związku z postanowieniami zatwierdzonymi w publicznym rejestrze i nie
prowadzi również do powstania lub przedłużenia ochrony znaku. Zapłata wymienionej kwoty zobowiązuje do
przyjęcia niniejszej oferty. Informacje na odwrocie formularza.

UWAGA: Podanie numeru rejestracyjnego VAT UE jest niezbędne-por. art. 97 Ustawy o podatku od
towarów i usług (VAT).
Przy zapłacie proszę zawsze wpisywać w polu “Tytuł płatności'' swój numer referencyjny oraz swój
numer rejestracyjny VAT UE.

Przy potwierdzeniu publiklacji znaku ochronnego na okres czasu od
prosimy o zaplłatę wymienionej kwoty do dnia

▼ V T oddzielić

POLECENIE PRZELEWU

Dokonanie przelewu z konta zleceniodawcy na rzecz odbiorcy

ZLECENIODAWCA

ODBIORCA

Nazwa

AKSEL SP.J.

Nazwa Odbiorcy

INDAB

Adres

JASNA 7

TYTUŁEM

218829
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BANK ZLECENIODAWCY
Nazwa banku

Kod bankowy
Numer konta bankowego

Jako właściciel konta upov\ ażniam bank do dokonania przelewu na
podstawie podanych danyc i.

Data

Kwota przelewu

PndnrsM zleceniodawcy

ud

Przesłać do banku

Zlecamy bankowi dokonanie niniejszego polecenia przelewu

39-460 NOWA DĘBA
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TWÓJ ZNAK OCHRONNY
Informacyjna baza tekstowych znaków ochronnych / Informacyjna baza graficznych znaków ochronnych w Internecie
Ogólne Warunki Świadczenia Usług Informacyjnych

1. Zawarcie r treść umowy: Zastosowanie mają wyłącznie poniższe Ogólne Warunki świadczenia Usług firmy INDAB GmbH. Zawar¬
cie umowy oraz udzielenie zlecenia na opublikowanie znaku ochronnego w informacyjnej bazie danych INDAB następuje poprzez
wpłatę kwoty na podane konto bankowe. Dokonanie wpłaty poczytuje się jako akceptację bez zastrzeżeń niniejszych Warunków.
Kwota jest opłatą za opublikowanie znaku ochronnego na okres podany na poprzedniej stronie.

2. Wprowadzenie znaku ochronego do informacyjnej bazy danych INDAB: Publikacja danych zawartych i/lub odwzorowanych na
poprzedniej stronie następuje w ogólnie dostępnej internetowej bazie danych pod adresem wwww.indab.org. Publikacja tych
danych zostanie przeprowadzona po wpłynięciu zapłaty. Okres publikacji znaku wynosi dwa lata. Informacja o możliwości
przedłużenia publikacji zostanie przekazana zamawiającemu przed upływem okresu publikacji. Zmiany wpisów w informacyjnej
bazie danych INDAB należy zgłaszać w formie pisemnej. Wpis znaku może być uzupełniony bez ponoszenia dodatkowych kosztów
o adres www, e-mail, numery faksu i telefonów. Te dodatkowe informacje muszą być przekazane INDAB w formie pisemnej.

3. Informacja o informacyjnej bazie danych INDAB: Informacyjna baza danych INDAB stanowi informację, jaki znak tekstowy lub
graficzny jest chroniony, tj. do jakiego właściciela należy odpowiedni znak. Informacja ta zawiera wyłącznie opłacone znaki teksto¬
we oraz znaki graficzne zarejestrowane w odpowiednim urzędzie patentowym wraz z ich numerem rejestracyjnym, z datą rejestrac¬
ji oraz z podaniem klasyfikacji. Wpis w informacyjnej bazie danych INDAB umożliwia międzynarodową publikację. Wpis znaku w
informcyjnej bazie danych INDAB nie ma żadnego związku z rejestracją znaków we właściwych krajowych lub międzynarodowych
urzędach patentowych oraz nie zastępuje oficjalnej rejestracji odnośnie ochrony prawnej znaku towarowego lub przedłużenie tej
ochrony.
4. Odpowiedzialność INDAB: INDAB świadczy usługi informacyjne z należytą starannością. INDAB nie ponosi odpowiedzialności za
poprawność oraz kompletność wpisanych informacji. INDAB nie ponsi odpowiedzialności za jakość obrazu na ekranie odnośnie
znaku opublikowanego w informacyjnej bazie danych INDAB. Ponadto INDAB nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
z nadużycia opublikowanych danych. Siła wyższa zwalnia INDAB z obowiązku publikacji znaku ochronnego w informacyjnej bazie
danych INDAB na czas trwania tej szkody i w zakresie jej działania. Wszelkie inne roszczenia przeciwko INDAB są wyłączone,
chyba że będą one następstwem działań, za które INDAB ponosi winę umyślną. W takim przypadku odpowiedzialność INDAB
ograniczona jest do szkody rzeczywistej.

5. Możliwości zapłaty: Zapłata może nastąpić poprzez skorzystanie z załączonego polecenia zapłaty bądź poprzez dokonanie
przelewu w formie elektronicznej na rachunek bankowy INDAB. Przy płatności w formie elektronicznej należy podać otrzymany
numer referencyjny oraz swój numer rejestracyjny VAT UE. VAT: zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 10 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (VAT) w stosunkach pomiędzy INDAB i zamawiającym obowiązuje zasada odwrotnego obciążenia
podatkiem VAT zwana „reverse charge”. Zgodnie z tą zasadą oraz z brzmieniem art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług
(VAT) podmiotem, na którym spoczywa obowiązek podatkowy, oraz podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT w
Polsce będze zawsze Zamawiajcy. W myśl art. 17 ust. 2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług Zamawiający będący nabywcą
usługi oferowanej przez INDAB jest płatnikiem podatku VAT w wysokości 23%. UWAGA: Podanie numeru rejestracyjnego VAT UE
obok otrzymanego numeru referencyjnego jest niezbędne przy dokonywaniu zapłaty - por. art. 97 Ustawy o podatku od towarów
i usług (VAT).
6. Klauzula salwatoryjna: W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług
staje się nieważne lub w inny sposób niewiążące, to nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych
Warunków Świadczenia Usług. Postanowienia nieważne zastąpione zostaną innymi postanowieniami, które w możliwie najmniejszy
sposób odbiegać będą od odpowiednich postanowień nieważnych. Luki powinny być w taki sposób uzupełnione, aby osiągnąć w
prawnie dozwolony sposób, sens i cel odpowiadający postanowieniom niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.
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