
 
  

  

 

LICENÇA DE MARCA COMERCIAL LEKSELL 
GAMMA KNIFE 

Por meio do presente, o Cliente reconhece que as marcas comerciais 
Gamma Knife® e Leksell Gamma Knife® (coletivamente, a "Marca") são 
marcas comerciais registradas do Fornecedor e/ou seus Afiliados e que a 
Marca constitui uma propriedade intelectual valiosa do Fornecedor e/ou seus 
Afiliados na qual eles estabeleceram boa vontade substancial.  Por meio do 
presente, o Cliente reconhece que o uso adequado da Marca em qualquer 
publicidade dos próprios serviços cirúrgicos do Cliente realizados com o 
instrumento cirúrgico Leksell Gamma Knife® é extremamente importante 
para manter tal valor e boa vontade.  
  
De acordo com os termos e as condições desta seção, o Fornecedor, por 
meio do presente, concede ao Cliente uma licença não exclusiva, 
intransferível e isenta de royalties sem direito a sublicenciar, exclusivamente 
para a finalidade de usar a Marca em conexão com a promoção e a 
publicidade de qualquer um dos próprios serviços do Cliente a ser realizados 
exclusivamente pelo uso da Leksell Gamma Knife® por parte do Cliente.  
  
O Cliente, na condução dos seus próprios negócios, está estritamente 
proibido de usar a Marca em ou como seu nome jurídico oficial.  Além disso, 
o Cliente concorda que não usará a marca comercial Leksell Gamma 
Knife® como um substantivo ou verbo, mas sempre como um 
adjetivo.  Marcas comerciais nunca devem ser usadas como substantivos ou 
verbos, mas devem ser sempre usadas como adjetivos e, portanto, devem 
ser sempre seguidas no texto pelo objeto que as descrevem. No entanto, o 
Cliente pode usar a marca comercial Gamma Knife® como parte do seguinte 
nome comercial fictício: 
"Centro Gamma Knife® de ".  
  
O Cliente pode usar uma variação ou abreviação de tal termo apenas após 
a obtenção do consentimento prévio por escrito do Fornecedor para o uso 
proposto em questão. 
Se o Cliente utilizar um nome comercial fictício, que inclua a Marca, o Cliente 
não deverá usar o nome comercial fictício para comercializar serviços 
realizados com qualquer equipamento que não seja a Leksell Gamma 
Knife®. Em todo caso, o Cliente não deverá usar a Marca para comercializar 
serviços que serão realizados com qualquer outro equipamento que não seja 
a Leksell Gamma Knife®. 
  
Na publicidade, referências à Marca devem incluir o símbolo de registro ® em 
conexão com a Marca juntamente com o texto "Gamma Knife® e Leksell 
Gamma Knife® são marcas registradas do Elekta Group.  Todos os direitos 
reservados.".  O Fornecedor reserva-se o direito de exigir que o Cliente 
descontinue o uso da publicidade que não estiver em conformidade com tais 
requisitos.  
  
O Cliente pode usar o texto "centro gamma knife de [o nome distinto do 
Cliente]" como parte de qualquer nome de domínio de Internet, ou URL, 
número de telefone ou outro endereço de comunicação ou símbolo desde 
que o nome completo, "centro gamma knife de [o nome distinto do Cliente]" 
seja usado. O Cliente pode usar uma variação ou abreviação desse texto 
apenas após a obtenção do consentimento prévio por escrito do Fornecedor 
para o uso proposto em questão.  Em hipótese alguma o Cliente pode usar 
as palavras "gamma knife" sozinhas, para qualquer nome de domínio de 
Internet, ou URL, número de telefone ou outro endereço de comunicação ou 
símbolo. 
  
Todos os materiais de publicidade ou promocionais nos quais a Marca for 
utilizada deverão estar em conformidade com as leis e regulamentos 
aplicáveis, bem como com as normas adequadas de publicidade.  
  

O Fornecedor terá o direito de rescindir a licença concedida nesta seção 
com efeito imediato se o Cliente violar qualquer disposição desta seção ou 
utilizar a Marca de qualquer maneira que, na opinião exclusiva do 
Fornecedor, apresente um risco razoável de dano à Marca. 
  
Após rescisão da licença concedida por esta seção, o Cliente cessará 
imediatamente toda a utilização da Marca. 
  


