UMOWA O NIEROZMNAŻANIU ROŚLIN / UMOWA LICENCYJNA
DLA DROBNYCH HODOWCÓW
* nazwa tymczasowa
Odmianę/-y chronią Europejskie Prawa Ochrony Odmian Roślin i wyhodowana/-e została/-y przez Spółkę
James Hutton Limited, Invergowrie, Dundee DD2 5DA, Scotland (dalej nazywaną „JHL”)
Spółka:
Adres:

Kod
pocztowy:
Telefon:
(„Nabywca”)
Nazwa Odmiany
(dalej nazywana
„Odmianą”)
Skye*

E-mail:

Zaznacz
odpowiednie

Liczba roślin

Szacowana
data dostawy

** Dostawca

Lewis*
Nazwa Odmiany

Miejsce, kraj

Długość geograficzna (w
stopniach dziesiętnych)

Szerokość geograficzna (w stopniach
dziesiętnych)

Skye*
Lewis*
Jeżeli nie prowadzą Państwo uprawy owoców, proszę podać
powód zakupu roślin?
Podpisując niniejszą umowę Nabywca zgadza się na jej następujące warunki:
1. Nabywca zobowiązuje się nie przekazywać i nie pozbywać się zakupionych roślin na rzecz osób trzecich, nie sprzedawać ich ponownie oraz
ich nie rozmnażać, w jakikolwiek sposób.
2. Nabywca jest prawnie zobowiązany do podania JHL na prośbę lokalizacji Odmiany i zobowiązuje się udzielić JHL lub autoryzowanemu
przedstawicielowi Spółki dostępu do jego biur oraz miejsca uprawy roślin po otrzymaniu z odpowiednim wyprzedzeniem wcześniejszego
powiadomienia o takim zamiarze.
3. Jeżeli Nabywca wykryje zmutowaną roślinę, wybryk przyrody lub zasadniczo odmianę pochodną, taka roślina traktowana będzie jako część
Odmiany i podlegała będzie warunkom niniejszej umowy.
4. Nabywca zobowiązuje się płacić honorarium autorskie od zakupionych roślin i wypłacać je dostawcy wraz z ceną zakupu roslin.
5. Nabywca zobowiązuje się wypłacić JHL odszkodowanie i zwolnić Spółkę z odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek roszczenia, straty,
szkody, postępowania, ugody, kosztów lub wydatków, które mogą w jakikolwiek sposób pośrednio lub bezpośrednio wynikać ze złamania
przez Nabywcę jakichkolwiek określonych w niniejszej umowie jego obowiązków, zobowiązań oraz gwarancji, lub z niewywiązania się z nich.
6. Jeżeli Nabywca dowie się o jakimkolwiek rzeczywistym lub podejrzanym naruszeniu jakichkolwiek praw własności intelektualnej do
Odmiany, zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym JHL.
7. Niniejsza umowa ważna jest do maksymalnie 5000 roślin każdej Odmiany. Jeżeli powtórne zamówienia przekroczą ilość 5000 sztuk, Nabywca
zgadza się zawrzeć z JHL oddzielną umowę licencyjną o uprawie; jeżeli honorarium autorskie oblicza się według obszaru, na którym
uprawiana jest Odmiana, i wypłacane jest raz na rok. Każdy zakup wymagał będzie nowej umowy.
8. JHL nie daje żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, że Odmiana jest odpowiednia lub nadaje się do określonego celu.
9. Niniejszą umowę reguluje prawo Szkocji i strony niniejszym poddają się niewyłącznej jurysdykcji szkockich sądów.
Podpis
Nabywcy:

Data:

Podpis JHL:

Data:

Niniejsza umowa o nierozmnażaniu roślin nabiera ważności po podpisaniu jej przez Nabywcę i JHL. JHL zobowiązuje się
dostarczyć wyżej podanemu dostawcy egzemplarz niniejszej umowy.
** Dostawcy zobowiązani są posiadać ważną licencję na rozmnażanie roślin wydaną przez JHL.
Umowę należy odesłać Kierownikowi ds. Licencji na adres: The Licensing Manager, James Hutton Ltd, Invergowrie,
Dundee DD2 5DA, Scotland Licensing@huttonltd.com

https://hutton-my.sharepoint.com/personal/laura_paterson_huttonltd_com/Documents/RBC Stuff/NPAs
April 2020/NPA_small users_Skye_Lewis PL.docx

