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Zobowiązanie 

 
Warunkiem udzielenia zgody na używanie znaków towarowych Asseco Business Solutions (Asseco BS) w 
jakichkolwiek publikacjach (drukowanych, elektronicznych) jest spełnienie następujących warunków: 
 
1. Wykorzystanie znaków towarowych Asseco BS oraz znaku graficznego (logo) WAPRO ERP musi być zawsze 

zgodne ze standardami Asseco Business Solutions oraz wskazówkami przedstawionymi w dokumencie 
„System Identyfikacji Asseco WAPRO”, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej 
http://www.wapro.pl/doc/manual_asseco_wapro.pdf. 
 

2. Znak graficzny (logo) nie może być w żaden sposób modyfikowany. Dotyczy to również koloru, proporcji i 
wielkości znaku. Bez zgody osób odpowiedzialnych za markę Asseco WAPRO ERP niedopuszczalne jest 
stosowanie animacji znaku WAPRO ERP, wprowadzanie jego odmian lub łączenie go z innymi elementami 
graficznymi. 

 
3. Logo WAPRO ERP musi występować samodzielnie, z zachowaniem odpowiedniej odległości między logo 

WAPRO ERP, a znakami graficznymi innych firm lub produktów, tekstem lub grafiką, tak aby były one 
postrzegane jako odrębne znaki towarowe. 

 
4. Partnerzy, którzy uzyskali zgodę na wykorzystanie znaku towarowego Asseco Business Solutions, mogą 

obok ilustracji przedstawiających sprzedawany przez nich produkt, umieścić logo WAPRO ERP, w celu 
podkreślenia marki tegoż produktu. 

 
5. Przed ostatecznym wykorzystaniem znaków towarowych Asseco Business Solutions sposób zastosowania 

tych znaków powinien być oceniony i zatwierdzony przez osobę odpowiedzialną za markę WAPRO ERP. 
 
6. Znaki towarowe Asseco Business Solutions nie mogą być wykorzystane w żadnym przekazie, który jest 

niespójny z wizerunkiem lub sposobem postępowania Asseco Business Solutions, dyskredytuje produkty lub 
usługi firmy, narusza własność intelektualną lub inne uprawnienia Asseco BS. 

 
7. Pliki zawierające logo lub inne znaki Asseco Business Solutions mogą być rozprowadzane wyłącznie przez 

Asseco Business Solutions. 
 
8. W przypadkach gdy logo WAPRO ERP zostało zatwierdzone do umieszczenia na stronie WWW innej firmy i 

jest opatrzone linkiem, musi on zawsze przekierowywać do witryny www.wapro.pl 
 

Zobowiązuję się wykorzystywać znaki towarowe Asseco Business Solutions zgodnie z powyższymi zasadami: 
 
 
 
…………………… 
data 
 

…………………….……………………………
osoba odpowiedzialna 
za właściwe umieszczenie 
znaku 

……………………..........…............. 
nazwa i adres firmy 

 
 
 
Dokument należy przesłać na adres: 
Asseco Business Solutions S.A., Oddział w Warszawie ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa  
lub pocztą elektroniczną marketing.wapro@assecobs.pl  

http://www.wapro.pl/doc/manual_asseco_wapro.pdf
http://www.wapro.pl/
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