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GRAFICKÝ MANUÁL
OCHRANNÉ ZNÁMKY TESLA

ÚVOD

Tento grafický manuál upravuje pravidla pro užití prvků jednotného grafického stylu, podmínky
jejich rozvíjení, příklady jejich užití a příklady zakázaných užití.
Jednotný grafický styl je způsob prezentace společností, které užívají ochranné známky
TESLA v obchodním styku a při komunikaci uvnitř společnosti.
Jednotný grafický styl zdůrazňuje jednotnost uživatelů ochranných známek TESLA a jeho
hlavním účelem je orientovat, informovat a upoutat cílovou skupinu zákazníků.
Základními prvky jednotného grafického stylu jsou ochranné známky a jejich grafické ztvárnění
v podobě loga, obchodní jméno společnosti, dále firemní písmo, barvy a způsoby jejich užití.
Tento grafický manuál je závazný zejména pro užívání ochranných známek TESLA v obchodním
jménu společnosti, při označování výrobků a jejich obalů ochrannými známkami TESLA, pro
komerční a propagační účely.
K tištěné podobě tohoto grafického manuálu je přiložen kompaktní disk (CD), na kterém je
uložen tento grafický manuál v elektronické podobě včetně správného vyobrazení jednotlivých
ochranných známek TESLA ve standartním formátu „pdf“.
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OCHRANNÁ ZNÁMKA

Druhy

Ochranné známky TESLA jsou registrované na Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR i u
příslušných známkových úřadů v zahraničí, ale referenci o registraci „®“ u nich neuvádíme.
Ochranné známky TESLA mají svou přesně stanovenou podobu a barevné provedení.

1.

Slovní ochranná známka TESLA

Slovní ochranná známka se ve všech případech píše písmeny velké abecedy. Není dovoleno
používat v souvislosti se slovní ochrannou známkou TESLA nestandartní typy (fonty) písma,
zejména různé ozdobné či umělecké typy písma apod. Není dovoleno nahrazovat slovní
ochrannou známku TESLA zkratkou (např. TE). Slovní ochranná známka TESLA se neskloňuje
ani v psaném, ani ve slovním projevu.

TESLA
2.

Slovně grafická ochranná známka TESLA

3.

Kombinovaná ochranná známka TESLA

Pěticípá modifikace určená pro užívání v arabských státech (například v Egyptu, Iráku,
Jemenu, Kuvajtu, Saúdské Arábii a Sýrii). Užití pěticípé modifikace je povoleno pouze na
územích, kde není příhodné užívání ochranné známky s hvězdou šesticípou (zejména z
důvodů náboženských či etnických).
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OCHRANNÁ ZNÁMKA

Barevné provedení

Ve všech případech se přednostně používá barevné provedení v modré barvě dle definice
barev a na bílém (světlém) podkladě. Použití značky na pozadí je vždy na uvážení a citu
toho, kdo s ní pracuje. Je však nutno její barevnost adekvátně měnit, tak aby čitelnost byla
zachována.

Pokud nelze z technologických (nebo jiných) důvodů použít provedení v modré barvě, používá
se provedení ve 100% černé barvě a na bílém (světlém) podkladě.

Při použití na velmi tmavém pozadí lze použít tzv. negativní (bílé) provedení.

Definice barev
Při používání ochranné známky TESLA se přednostně používá modrá barva PANTONE BLUE
072 C, černá a bílá. Barvy jsou pro přímý tisk definovány podle vzoru PANTONE nebo v
soutiskovém režimu CMYK. Při aplikaci nátěrovými hmotami lze použít modrou barvu RAL
5002. Pro WEBové prostředí se doporučuje použít barvu: #25009D

Pantone BLUE 072 C
CMYK 100 79 0 0
RGB 0 79 163
0RACAL všech sérií 049
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OCHRANNÁ ZNÁMKA

Zakázaná provedení

Nepřidávat jakékoliv grafické prvky.

Nepřidávat slovní prvky - nevytvářet přidáním předpony nebo přípony, příp. slova obchodní
názvy výrobků nebo služeb; výjimku tvoří obchodní jméno společnosti.

COM
Dodržovat ochranné vzdálenosti od ochranných známek
Při použití na výrobcích je při horizontálním uspořádání údajů minimální vzdálenost od slovně
grafické ochranné známky její délka, od kombinované její průměr. Při vertikálním uspořádání
je minimální vzdálenost od slovně grafické ochranné známky 1,5 až 2 násobek její výšky, od
kombinované její průměr. V propagačních materiálech mohou být tyto vzdálenosti menší.

Text Text Text
Text Text Text
Text Text
Text Text Text
Text Text

Nedeformovat - neroztahovat mezery mezi písmeny, nerozšiřovat nebo nezužovat velikost
písmen.
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OCHRANNÁ ZNÁMKA

Zakázaná provedení

Nepoužívat prvky ochranných známek (nebo jejich kombinaci) k vytváření jakýchkoli dalších
symbolů nebo pro účely dekorační, propagační, apod.

Nepřidávat ®.

R

Psát písmena svisle pod sebe lze pouze v naprosto výjimečných případech.

3.1

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Výrobky a obaly

Ochranné známky musí být užívány pouze v tom provedení, v jakém jsou registrovány. Pro
označování výrobků (včetně prototypů) je dovoleno použít kteroukoli ochrannou známku. Ve
výjimečných případech při nedostatku plochy nebo z technologických důvodů (např. miniaturní
provedení ochranné známky) lze použít ochrannou známku slovní provedenou standartním
typem písma.
Vzájemná kombinace ochranných známek TESLA (slovně grafická a kombinovaná) je
dovolena. Nedoporučujeme však používat slovně grafickou a kombinovanou ochrannou
známku v těsné blízkosti.
Pro výrobky určené do zahraničí je třeba brát zřetel na správnou podobu ochranné známky. To
se týká hlavně arabských států, kde je používána pěticípá modifikace kombinované ochranné
známky. Užití pěticípé modifikace je povoleno pouze na územích, kde není příhodné užívání
ochranné známky s hvězdou šesticípou (zejména z důvodů náboženských či etnických).
Ochranná známka by měla být umístěna na čelní ploše (panelu) výrobku. Není dovoleno
označovat výrobek ochrannými známkami TESLA a zároveň nějakými jinými ochrannými
známkami. Na zadní eventuálně jiné vedlejší (např. spodní) straně výrobku, na obalu, v
průvodní obchodní dokumentaci a v propagačních materiálech je možné vyznačit obchodní
jméno výrobce ve znění rejstříkového zápisu případně společně s adresními údaji výrobce tak,
aby při prodeji nedocházelo u zákazníka k pochybnostem o původu výrobku. Toto označení
výrobce však nesmí být vizuálně dominantní a musí mít pouze informativní charakter.
Mezi ochrannými známkami a dalšími údaji (typové a výrobní znaky, názvy výrobků, vysvětlující
texty a doplňující grafické prvky) musí být dostatečný odstup. Při horizontálním uspořádání
údajů je minimální vzdálenost od slovně grafické ochranné známky její délka, od kombinované
její průměr. Při vertikálním uspořádání je minimální vzdálenost od slovně grafické ochranné
známky 1,5 až 2 násobek její výšky, od kombinované její průměr. Tato ustanovení neplatí,
pokud je nelze dodržet s ohledem na velikost výrobku (např. součástky).
Pokud velikost plochy není pro umístění ochranné známky na výrobek dostatečná, umisťuje
se ochranná známka na obal. Použité ochranné známky musí být vždy výraznější než ostatní
údaje a dostatečně od nich odděleny. Ochranná známka musí být provedena buď v materiálu
výrobku nebo s ním musí být nesnímatelně spojena.
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