
LISENSSISOPIMUKSEN EHDOT

Näiden lisenssisopimusehtojen ("Sopimusehdot") hyväksyminen on edellytys
lisenssisopimuksen ("Sopimus") solmimiselle WEGAN Group Oy:n (WEGAN), 3116490-5,
Hatanpään Valtatie 24, 33100 Tampere, Suomi, suomalainen yhteisö ("Lisenssinantaja")
ja lisenssin ostavan asiakkaan ("Lisenssinsaaja") välillä. (Lisenssisopimuksen
molemmat osapuolet yhdessä "Osapuolet" ja erikseen "Osapuoli").

Näitä sopimusehtoja sovelletaan ja Lisenssinsaaja hyväksyy ne itseään sitovaksi, kun
Lisenssinsaaja tilaa WEGAN Menu -paketin.

WEGAN Menu -konsepti tarjoaa vegaanisia reseptejä ja visuaalista
markkinointimateriaalia ravintoloille. WEGAN Menun avulla ravintola voi lisätä
vaivattomasti ja nopeasti ammattikokkien valmistamia testattuja ja herkullisia WEGAN
Original -reseptejä omalle ruokalistalleen. Lisäksi ravintola pystyy viestimään ja
markkinoimaan asiakkailleen WEGAN-annoksia käyttövalmiilla
markkinointimateriaalilla. WEGAN Menu -konsepti tarjoaa ravintolalle useita
pakettikokovaihtoehtoja kiinteällä kuukausittaisella lisenssimaksulla, joka on ilmoitettu
kunkin paketin osalta wegan.com verkkosivustolla.

1. Sopimuksen tarkoitus. Sopimuksen ja näiden Sopimusehtojen tarkoituksena on,
että Lisenssinantaja antaa Lisenssinsaajalle luvan käyttää omassa
ravintolatoiminnassaan tiettyjä reseptejä ("Lisensoidut reseptit") ja Lisensoituihin
resepteihin liittyvää visuaalista ja kirjallista markkinointimateriaalia
("Materiaalit") sekä tavaramerkkirekisteröityä WEGAN-logoa Lisensoitujen
reseptien ja Materiaalien yhteydessä.

2. Lisenssi. Näiden Sopimusehtojen mukaisesti Lisenssinantaja myöntää
Lisenssinsaajalle rinnakkaisen, rajoitetun, non-eksklusiivisen ja kiinteään
kuukausimaksuun perustuvan lisenssin käyttää, valmistaa, markkinoida ja
myydä Lisensoituja reseptejä sekä hyödyntää Materiaaleja ja WEGAN logoa
Lisenssinsaajan ravintolatoiminnassa (yhteisnimityksellä "Sallittu käyttö").

3. Lisenssin käyttö on rajoitettu yhteen ravintolaan per Lisenssinsaaja (katso kohta
20).

4. Epäselvyyksien välttämiseksi Sallittu käyttö ei sisällä Lisensoitujen reseptien tai
Materiaalien käyttöä muussa elinkeinotoiminnassa kuin
ravintolaelinkeinotoiminnassa.



5. Viittaus. Lisenssinsaajan tulee mainostaessaan, markkinoidessaan tai
myydessään Lisensoituja reseptejä verkossa tai muuten julkisesti viitata
Lisenssinantajaan brändinä ja Lisensoitujen reseptien kehittäjänä.

6. Omistusoikeus. Lisenssinantaja säilyttää omistusoikeuden kaikkiin Lisensoituihin
resepteihin ja Materiaaleihin.

7. Lisenssinantaja pidättää kaikki oikeudet Lisensoituihin resepteihin ja
Materiaaleihin, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty Lisenssinsaajalle näissä
Sopimusehdoissa tai joita ei mainita paketin tiedoissa.

8. Lisenssinsaaja tiedostaa ja hyväksyy sen, että (i) Lisenssinsaajalle myönnetään
vain lisenssi käyttää Lisensoituja reseptejä, Materiaaleja ja WEGAN logoa näiden
Sopimusehtojen mukaisesti ja (ii) Lisenssinsaaja ei saa omistusoikeutta
Lisensoituihin resepteihin, Materiaaleihin tai WEGAN logoon.

9. Rajoitettu oikeus muokata ja luoda johdannaisteoksia. Lisenssinsaaja ei saa
muokata Lisensoituja reseptejä tai luoda niistä johdettuja teoksia ilman
Lisenssinantajan kirjallista lupaa. Lisensoitujen reseptien jatkokehitys ja
muuttaminen tapahtuu yksinomaan Osapuolten yhteistyössä.

10. Pieniä muutoksia Lisensoituihin resepteihin, esimerkiksi ainesten määrään, tai
muutoksia, jotka koskevat kyseisen ravintolan työskentelytapaa, ei pidetä
tällaisina muokkauksina tai Lisensoitujen reseptien johdannaisteoksina.

11. Lisenssinsaaja voi muokata Materiaaleja markkinoinnissaan WEGAN brändiä ja
tavaramerkkiä kunnioittaen. Epäselvyyksien välttämiseksi tämä ei koske
WEGAN-logoa.

12. Lisenssinsaaja tiedostaa ja hyväksyy sen, että ellei toisin nimenomaisesti ole
sovittu, Lisenssinantaja saa kaikki oikeudet ja omistusoikeuden Lisensoitujen
reseptien muokkauksiin, parannuksiin tai muihin johdannaisteoksiin, jotka
Lisenssinsaaja on luonut yhteistyössä Lisenssinantajan kanssa kohdassa 9
määritellyllä tavalla. Nämä Sopimusehdot koskevat sellaisenaan myös
Lisensoitujen reseptien muunnoksia, parannuksia tai muita johdannaisteoksia.

13. Lisenssinantaja varaa oikeuden vaatia Lisenssinsaajaa poistamaan tai
muuttamaan Lisensoitujen reseptien, Materiaalin tai WEGAN logon käyttöä, joka
loukkaa tai vahingoittaa WEGANia brändinä tai tavaramerkkinä. Lisenssinsaaja
on velvollinen poistamaan tai muuttamaan Lisensoitujen reseptien, Materiaalin
tai WEGAN logon käyttöä vaatimustenmukaisesti.



14. Rajoitettu siirto- ja luovutusoikeus. Ellei näissä Sopimusehdoissa
nimenomaisesti toisin todeta, Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta
ja/tai Sopimusehtojen mukaisia oikeuksia kolmannelle ilman Lisenssinantajan
etukäteistä kirjallista hyväksyntää.

15. Lisenssinantajalla on oikeus siirtää tämä Sopimus ja Sopimuksen mukaiset
oikeutensa ja velvoitteensa konserniyhtiölleen tai Lisenssinantajan tätä
Sopimusta koskevan liiketoiminnan siirron/kaupan siirronsaajalle/ostajalle ilman
Lisenssinsaajan suostumusta.

16. Lisenssinsaaja voi luovuttaa vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen
annetulla kirjallisella ilmoituksella Lisenssinantajalle näiden Sopimusehtojen
mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa kokonaisuudessaan sille, joka hankkii kaikki
tai olennaisen osan Lisenssinsaajan omaisuudesta siltä osin kuin hankkija
sitoutuu kirjallisesti noudattamaan näitä Sopimusehtoja.

17. Lisenssinsaaja on vastuussa näiden Sopimusehtojen rikkomuksista tai
laiminlyönneistä, jotka johtuvat hankkijan toimista tai laiminlyönnistä, ja
sopimuksen tekemisen epäonnistumisesta.

18. Näiden Sopimusehtojen vastainen siirtoyritys tai tosiasiallinen siirto, luovutus tai
alilisensointi on mitätön, ja Lisenssinsaaja on vastuussa Lisenssinantajalle
kaikista vahingoista, jotka johtuvat tällaisesta siirto-, luovutus- tai
alilisensointiyrityksestä.

19. Epäselvyyksien välttämiseksi Lisenssinsaajan tahatonta Sopimusehtojen
rikkomusta ei katsota Lisensoitujen reseptien tai Materiaalien siirroksi,
luovutukseksi tai alilisensoinniksi.

20. Ravintolaketjut. Silloin, kun Lisenssinsaaja haluaa hyödyntää lisenssiä
useammassa kuin yhdessä ravintolassa, hänen on otettava yhteyttä
Lisenssinantajaan neuvotellakseen pakettihinnasta.

21. Ei yksinoikeutta. Lisenssinantaja varaa oikeuden tehdä samanaikaisesti erillisiä
lisenssisopimuksia ja/tai muita Lisensoituja reseptejä ja Materiaaleja koskevia
sopimuksia kolmansien osapuolten kanssa. Näitä sopimuksia ei pidetä tämän tai
muiden sopimusten osalta sopimusrikkeenä tai -rikkomuksena.

22. Maksu. Näiden Sopimusehtojen mukaiset oikeudet ja lisenssi myönnetään
Lisenssinsaajalle kiinteällä kuukausimaksulla, joka on määritelty kullekin WEGAN
Menu -paketille erikseen.
Erääntyneelle määrälle maksetaan korkoa Suomen korkolain mukaisesti.



23. Luottamuksellisuus. Lisenssinsaajan tulee käsitellä Lisensoituja reseptejä ja
muita luottamuksellisiksi katsottavia tietoja samalla luottamuksellisuudella kuin
Lisenssinsaaja käsittelee omia reseptejään, ainesluetteloitaan ja tietojaan.

24. Epäselvyyksien välttämiseksi ainesluettelon kohtuullinen paljastaminen
ruokalistoissa ja muissa myynninedistämismateriaaleissa on sallittua
aikaisemman käytännön mukaisessa tai lain edellyttämässä laajuudessa.

25. VASTUURAJOITUS.
1. Käyttöoikeus ja Lisensoidut reseptit tarjotaan sellaisenaan kuin ne ovat.

Kaikki reseptit ovat WEGAN-kokkien testaamia.
2. Kumpikaan Osapuoli ei vastaa toiselle Osapuolelle syntyvistä

mahdollisista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Osapuolten vastuu
toisiaan kohtaan on kaikissa tapauksissa rajoitettu kymmeneen (10)
euroon.

3. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta tahallisuudesta tai törkeästä
huolimattomuudesta aiheutuneisiin vahinkoihin.

4. Lisenssinantaja ei ole missään tapauksessa vastuussa minkäänlaisista
epäsuorista, välillisistä, satunnaisista, erityisistä tai muista vahingoista
(mukaan lukien palvelun keskeytys, tietojen menetys, tulon tai voiton
menetys tai ajan tai liiketoiminnan menetys), jotka liittyvät
Lisenssinantajan ja Lisenssinsaajan väliseen sopimukseen tai
Lisensoituihin resepteihin riippumatta siitä, johtuuko väitetty vastuu
sopimuksesta tai vahingonkorvausvelvollisuudesta (mukaan lukien
ankara vastuu, tuotevastuu tai huolimattomuus) tai muulla tavalla ja
riippumatta siitä, onko Lisenssinantajalle ilmoitettu tällaisten vahinkojen
mahdollisuudesta.

26. Ilmoitukset. Kaikki ilmoitukset ja muut tiedonannot toiselle Osapuolelle tulee
tehdä kirjallisesti ja ne katsotaan asianmukaisesti toimitetuksi yhden (1)
arkipäivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, kun ne on toimitettu sähköisesti
asianomaisen Osapuolen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Lisenssinantajan sähköpostiosoite: wegan@wegan.com
Lisenssinsaaja sähköpostiosoite annetaan lisenssin ostoprosessin aikana.

27. Irtisanominen. Sopimus päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin
irtisanominen tapahtui (irtisanomisaika). Lisenssinsaaja voi päättää sopimuksen
joko www.wegan.com verkkosivuston kautta tai ilmoittamalla siitä
Lisenssinantajalle kohdan 26 mukaisesti.

http://www.wegan.com


28. Lisenssinsaaja on velvollinen hävittämään kaikki kirjalliset kopiot Lisensoiduista
resepteistä ja Materiaaleista sekä lopettamaan Lisensoitujen reseptien ja
Materiaalien käytön ja tuotannon irtisanomisajan loppuun mennessä.

29. Jos näiden Sopimusehtojen mukaista laiminlyöntiä tai rikkomusta ei ole korjattu
viidentoista (15) päivän kuluessa sen jälkeen, kun laiminlyönyt Osapuoli on
vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen tällaisesta laiminlyönnistä, toinen Osapuoli
voi irtisanoa Sopimuksen välittömästi toimitettuaan kirjallisen ilmoituksen
laiminlyöneelle Osapuolelle.

30. Jos Sopimus irtisanotaan kohdan 29 mukaisesti, Lisenssinsaaja on velvollinen
palauttamaan tai hävittämään kaikki kirjalliset kopiot Lisensoiduista resepteistä
ja Materiaaleista ja lopettamaan Lisensoitujen reseptien, Materiaalien ja WEGAN
logon käytön ja tuotannon välittömästi.

31. Oikeus muokata ja muuttaa Sopimusehtoja. Lisenssinantaja pidättää oikeuden
muuttaa näitä Sopimusehtoja päivittämällä ne www.wegan.com-verkkosivulla.
Muutetut sopimusehdot astuvat voimaan voimassa olevien lisenssisopimusten
osalta, ellei Lisenssinsaaja kiistä niitä 30 päivän kuluessa. Mikäli Lisenssinsaaja ei
kiistä muutoksia 30 päivän kuluessa, Lisenssinsaajan katsotaan hyväksyneen
muutokset sopimusehtoihin.

32. Erotettavuus. Jos näihin Sopimusehtoihin sisältyvän lausekkeen katsotaan
olevan täytäntöönpanokelvoton, ei se vaikuta Sopimusehtojen muiden
lausekkeiden pätevyyteen.

33. Sovellettava laki ja riidanratkaisu. Sopimukseen ja näihin Sopimusehtoihin
sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta Suomen lain lainvalintaa koskevia
säännöksiä. Sopimusta ja näitä Sopimusehtoja koskevat erimielisyydet pyritään
ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.

34. Mikäli erimielisyyttä ei voida ratkaista neuvottelemalla, riita ratkaistaan
  Välimiesmenettelyssä Kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti
yhden (1) Kauppakamarin nimeämän välimiehen toimesta. Välimiesmenettely
suoritetaan Helsingissä, englannin kielellä tai suomen kielellä, mikäli osapuolet
niin sopivat. Tuomio on lopullinen ja osapuolia sitova. Välimiesmenettely,
menettelyssä annetut lausunnot, asiakirjat ja muut menettelyn tiedot sekä
lopullinen tuomio ovat luottamuksellista tietoa.


