Nyttjandeavtal - Licens
iLivEra MindMassage
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Detta Nyttjandeavtal gäller mellan iLivEra AB, 556965-1903, Lummergången 52, 135 35
Tyresö i sin roll som Licensgivare för konceptet MindMassage, nedan kallad
Licensgivaren, samt Licenstagaren (mindmassören).

BAKGRUND
iLivEra AB äger rättigheterna och patentet till konceptet MindMassage, en unik
mindfulnessmassagebehandling. Genom detta avtal får licenstagaren rättigheter att erbjuda behandlingen.
I det följande avses med uttrycket ”vi” eller ”oss”, Licensgivaren, och med uttrycket ”ni”, ”du” eller ”er”,
Licenstagaren.

SEKTION 1 - VILLKOR
Ni förstår vikten av att konceptet kännetecknas av hög kvalitet. Ni erkänner att för att nyttja konceptet och
den goodwill det förknippas med så åtar ni er att följa de regler och krav som Licensgivaren nu eller i
framtiden kommer att ställa rörande behandlingen. Därför avser ni och Licensgivaren att ingå ett bindande
avtal med följande villkor:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Licensförnyelse varje år. Förnyelse sker via autogiro (Licenskostnad för närvarande 349 kr/år)
Förnyas inte licensen får licenstagaren ej använda namn, material (cd-skiva, ljudfil, logotyp mm)
eller utföra behandlingen
Licensgivaren kan återkalla licensen vid missbruk eller om kvaliteten på behandlingen inte
motsvarar kraven för MindMassage
Licenstagaren förbinder sig att använda varumärket enligt licensgivarens riktlinjer
Licenstagaren får under inga omständigheter sprida MindMassage till någon annan utövare utan
att ha en separat överenskommelse om instruktörskurser med Licensgivaren
Vid överträdelse av de överenskomna villkoren kan Licensgivaren utfärda böter till Licenstagaren
Vill licenstagaren säga upp licensen måste detta göras senast 3 månader innan förnyelse (förnyelse
sker vid varje årsskifte)
SEKTION 2 - RÄTTIGHETER

Med begränsningar enligt detta avtal upplåter vi till er under avtalstiden och framtida förnyelser av
avtalstiden, rättigheterna att:
2.1

Nyttja varumärket MindMassage enligt riktlinjer givna under sektion 1

2.2

Erbjuda behandlingen till era kunder till det pris som ni anser rimligt under förutsättning att det
inte skiljer sig markant från av oss uppgett marknadspris

2.3

Erbjuda behandlingen till företagskunder där behandlingen erbjuds till fler än 1 anställda, men då
krävs kompletterande avtal med licensgivaren

2.4

Erbjuda behandlingen till företagskunder genom annan friskvårdsleverantör, men då krävs att även
licensgivaren har avtal med friskvårdsleverantören. Det är upp till licenstagaren att se till att
sådant avtal finns

2.5

Under licensperioden få uppdateringar och nya versioner av MindMassage utan extra kostnad för
er
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SEKTION 3 – AVTALSTID, LICENSPERIOD & FÖRNYELSE
3.1

Detta avtal och rättigheterna som upplåtits är giltiga under det år det undertecknats. Perioden
börjar det datum detta avtal undertecknas av Licensgivaren och avslutas vid årsskiftet samma år.

3.2

När den första perioden löper ut, och vid slutet av varje licensperiod förnyas licensen automatiskt
via autogiro.

3.3

Om avtalet och licensen inte förnyas skall allt tillhandahållet material makuleras. Cd-skiva, ljudfil,
logotyp och behandling får då inte nyttjas eller utföras.

3.4

Licensgivaren kan förvägra förnyelse av detta avtal och rättigheterna om ni har frångått formerna
för behandlingen på något sätt/inte nått kvaliteten som krävs när det gäller att utföra MindMassage

3.5

Licensgivaren kan även förvägra er förnyelse av detta avtal om ni inte skött era betalningar till
Licensgivaren.

3.6

En förnyelse av Nyttjandeavtalet görs alltid baserat på den senaste versionen av det avtal som
Licensgivaren vid den tidpunkten använder vid tecknandet av nya Nyttjandeavtal. Efter varje 1årsperiod, kan vid förnyelse sådant avtal innehålla förändrad licensavgift. Licensgivaren förbinder
sig dock till att inte höja licensen mer än vad som marknadsmässigt kan anses rimligt.

SEKTION 4 – VARUMÄRKE & MARKNADSFÖRING
4.1

MindMassage logotyp eller ordet ”MindMassage” skall användas vid annonsering och
marknadsföring.

4.2

Licensgivaren kan komma att erbjuda annonsmaterial och annat marknadsföringsmaterial som
hjälp vid marknadsföring. Dock är detta inte en förutsättning för marknadsföring utan vi
uppmuntrar Licenstagaren att marknadsföra sig som MindMassör i alla sina kanaler.

4.3

Ni erkänner Licensgivarens rätt och ägarskap av varumärket MindMassage. All goodwill nu eller i
framtiden som kan kopplas till varumärkets värde är Licensgivarens egendom. Ingenting i detta
avtal ger er någon som helst rätt eller del i varumärket på annat sätt än vad som uttryckligen
beskrivs i detta avtal.

4.4

Ni ska alltid avbilda konceptets varumärken och logotyper exakt och korrekt efter förebilden.

4.5

Ni erkänner att ni inte haft någon del i framtagandet av konceptet och att allt material som lånats
ut till er eller på annat sätt tillhandahållits som en del av konceptet omfattas av sekretess och är
Licensgivarens egendom.
SEKTION 5 – SERVICE SOM TILLHANDAHÅLLS AV LICENSGIVAREN

5.1

Licensavgiften betalas för rättigheterna att använda konceptets varumärke, ljudfil och behandling
som lämnas av Licensgivaren.

5.2

Initial och fortlöpande service som levereras av Licensgivaren:
A.

Licensgivaren förser er med det initiala utrustningspaketet.

B.

Den initiala utbildningen hålls vid Licensgivarens utbildningsanläggning under 2
tillfällen. Utbildningen omfattar genomgång av behandling, grepp, hur varumärket skall
användas samt övrig praktisk information som kan anses nödvändig för användandet av
varumärket.
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C.

Licensgivaren kan komma att utveckla nya varianter som de finner lämpligt för att på ett
framgångsrikt sätt driva konceptet. Ni kommer i sådana fall att erhålla information om
sådana tjänster utan extra kostnad så länge ni har en giltig licens.
SEKTION 6 – LICENSTAGARENS SKYLDIGHETER OCH ÅTAGANDEN

6.1

I enlighet med villkoren i detta avtal ska ni, under avtalstiden, följa och leva upp till nuvarande
och framtida standards och instruktioner som Licensgivaren föreskriver.

6.2

Ni måste genomgå Licensgivarens initiala utbildning. Detta är ett krav och utbildningen måste
avklaras på ett godkänt sätt.

6.3

Annonsmaterial som Licensgivaren tillhandahåller för ert användande får endast användas på det
sätt det är avsett.

6.4

Ni får inte lämna ut eller kopiera konceptet som delges er genom Licensgivaren. Ni får heller inte
under några omständigheter sprida konceptet till någon annan utövare utan att ha separat
överenskommelse om instruktörskurser med Licensgivaren.

6.5

Inte heller efter detta avtals upphörande får ni eller någon härrörande till er, lämna ut eller kopiera
konceptet till någon.

6.6

Skulle ni bryta mot punkt 6.4 följs det av böter a 25 000 kr
SEKTION 7 - UPPSÄGNING

7.1

Uppsägning av Licensgivaren
Licensgivaren har rätt att säga upp detta avtal om ni skulle bryta mot någon sektion i detta avtal.
Avtalet upphör att gälla vid det datum som angivits i aviseringen

7.2

Uppsägning av Licenstagaren
Licenstagaren kan när som helst säga upp detta avtal så länge det är senast 3 månader innan
förnyelse av licensen.

7.3

Uppsägningens effektuerande
Om ni, inom 10 dagar efter att avtalet upphört, inte har tagit bort alla tecken som sammankopplar
er med konceptet anser vi att ni fortfarande avser nyttja konceptet nästkommande period och
debitering för nästkommande period kommer att ske.

7.4

Uppsägningen av detta avtal påverkar inte på något sätt de krav på ersättning eller andra åtgärder
som Licensgivaren enligt detta avtal har rätt att utkräva vare sig de uppstod före eller efter
uppsägningen.
SEKTION 8 - ÖVERLÅTELSE
Inga av era rättigheter enligt detta avtal, som alla är personliga, kan säljas eller överlåtas till annan
person eller juridisk person.
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