LISENSSISOPIMUS
Tuotannon ”Z” / hankkeen nimi
Osapuolet:
Lisenssinantaja:

”X”
sekä

Lisenssinsaaja:

”Y”

1. Sopimuksen tausta
Tuotantoyhtiön X ja av-tuotannon Z taustatiedot:
• mitä oikeuksia tuotantoyhtiö omistaa (esim. ao. av-tuotantoon liittyvät oikeudet
tekijänoikeus-, tavaramerkki- sekä muiden lakien perusteella)
Lisensoivan yrityksen Y luonnehdinta:
• toimiala ja toimenkuva
• yrityksen tällä sopimuksella tavoittelema oikeus lyhyesti
Sopimuksen kohde:
• esim. ”X myöntää tällä sopimuksella Lisenssinsaajalle Y rajoitetun oikeuden
tiettyjen tuotantoon Z liittyvien oikeuksien hyödyntämiseen”
2. Tuotteet
Mitä tuotteita sopimuksen mukainen käyttöoikeus koskee:
• tarkka luettelo tuotteista / tuotetyypeistä
Maininta millä ehdoin sopimuksen mukaisia tuotteita voidaan vaihtaa/lisätä/muuttaa:
• esim. erillinen liite
3. Lisenssin myöntäminen
Mitä tarkkaan ottaen tuotantoyhtiö X myöntää lisenssinsaaja Y:lle tällä sopimuksella ja
millä ehdoin:
• esim. yksinoikeus tiettyihin tuotteisiin
• onko oikeus siirrettävissä
• tuotteiden valmistaminen, myynti ja markkinointi
• tuotteen valmistuspaikka/alue (jos tarpeen) ja myyntialue
• millä ehdoin
• koskeeko sopimus esim. kampanja- ja keräilytuotteita
Mitä käyttöoikeus koskee:
• täsmällinen määrittely
• mahdollinen tavaramerkki/logo
• missä tätä sopimuksen mukaista logoa tai hahmoa saa käyttää:
o esim. vain tuotteissa, niiden pakkauksissa, markkinointimateriaalissa
• saako sisältöä (hahmo tms.) muokata
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Mitä lisenssinsaaja Y ei saa tehdä:
• ei tee mitään mikä saattaisi johtaa logoa/hahmoa koskevien rekisteröintien tai
oikeuksien kumoamiseen, mitätöimiseen tai heikentymiseen
• ei käytä logoa/hahmoa tai muita oikeuksiaan millään tavalla ilman erillistä
kirjallista hyväksyntää.
4. Laatuvaatimukset
Tuotantoyhtiön velvollisuudet:
• esim. tukee lisenssituotetta markkinointitoimenpiteillä (lehtimainontaa, esittelyjä,
lehdistötiedotusta, yhteismainontaa muiden lisenssiyhtiöiden kanssa jne.)
Millaisia laatuvaatimuksia Lisenssinsaaja Y:n valmistamat tuotteet täytyy noudattaa ja
millaisissa yhteyksissä logoa/hahmoa saa käyttää:
•
esim. tuotteen olla hyvälaatuinen (vrt. markkinoiden muut tuotteet) ja vastata
lisenssinsaajan tämänhetkistä laatua
•
markkinoinnin laatu
Tuotantoyhtiö X voi tarkastaa tuotteen, sen valmistusketjun ja markkinoinnin tms.
laadun. Lisenssinsaajalla Y tulee toimittaa X:lle satunnaiskappaleita tuotteista.
5. Hyväksymismenettely
Millä tavoin ja ehdoin Y voi käyttää logoa/hahmoa tuotteissaan, pakkauksissa ja
markkinointimateriaalissa etc.
• täytyykö kaikki materiaali hyväksyttää X:llä ennen varsinaista tuotantoa ja
jakelua, millä aikataululla
• milloin em. materiaali katsotaan hyväksytyksi (kirjallinen hyväksyntä?)
Logoa/hahmoa tulee käyttää siten, että sen yhteys av-tuotantoon on ilmeinen.
• miten yhteys sovitaan ilmennettävän ja hyväksyttävän
• miten logon/hahmon yhteydessä tulee ilmetä oikeudet omistava tuotantoyhtiö X
6. Myyntialue
Myyntialueen määrittely
7. Rojalti
Miten rojaltit maksetaan X:lle:
• esim. x prosenttia lisenssinhaltijan saamasta tuotteiden verottomasta
myyntihinnasta
• rojaltiennakko, esim. x euroa (tietty prosentti myyntiennusteen mukaisesta
rojaltien kokonaissummasta), josta x euroa maksetaan sopimuksen yhteydessä ja
loput sovittuna päivänä. Rojaltiennakkoa ei palauteta missään tilanteessa.
• maksetaanko rojaltia vain promootiotarkoitukseen käytetyistä ilmaisista tuotteista
ja näytteistä
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8. Raportointi
Mitä ja miten usein Y raportoi X:lle myynnistä:
• esim. valmistettujen ja myytyjen tuotteiden määrä, veroton myyntihinta,
ilmaistuotteiden määrä, muut mahdolliset tiedot
• esim. neljännesvuosittain
9. Rojaltitilitykset
Milloin Y alkaa suorittaa rojaltimaksuja X:lle:
• esim. kun kertynyt rojalti ylittää ennakkorojaltin
10. Loukkaukset
Menettelytavat, mikäli Y:n tai kolmannen osapuolen havaitaan väärinkäyttävän
logoa/hahmoa.
11. Sopimuksen kesto
Milloin sopimus astuu voimaan ja milloin se päättyy.
12. Irtisanominen
Missä tilanteessa X tai Y voi irtisanoa sopimuksen, irtisanomisaika.
13. Sopimuksen siirtäminen
Onko ja millä tavoin Y:n mahdollista siirtää tai luovuttaa sopimusta tai sen sisältämiä
oikeuksia muille.
14. Vastuun rajoitus
Esim. onko X millään tapaa vastuullinen Y:lle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai
menetyksistä.
15. Luottamuksellisuus
Missä määrin ja kuinka kauan sopimus ja sen sisältö ovat luottamuksellisia.
16. Erimielisyydet
Miten sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti ratkaistaan ja missä
käräjäoikeudessa ne lopulta ratkaistaan.
Allekirjoitukset ja päivämäärä
Allekirjoitukset ja sopimuskappaleiden määrä.
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LISENSSISOPIMUKSEN LIITE 1

hahmot

LISENSSISOPIMUKSEN LIITE 2

logo

LISENSSISOPIMUKSEN LIITE 3:
LISENSSISOPIMUKSEN TÄYDENNYS
Lisenssinantaja:

X

Lisenssinsaaja:

Y

Miten aiemmin tehtyä sopimusta täydennetään, esim. listataan tarkoin uudet tuotteet.
Muuttaako tämä muutoin aiemman sopimuksen sisältöä, päteekö se tässä mainittuihin
uusiin tuotteisiin / katsotaanko tämä täydennyssopimus osaksi aiempaa sopimusta.
Allekirjoitukset ja päivämäärä
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