RETNINGSLINIER FOR BRUG AF TONE PRODUCTIONS’ LOGO
Nedenstående retningslinjer skal altid følges ved brug af Tone Productions’ logo, i trykte materialer og i elektronisk form.

Anvendelse af logoet
Anvendelse af logoet skal altid aftales med Tone Productions forud. Ønsker du at anvende logoet og har du ikke på forhånd en aftale,
så kontakt Tone Productions på tlf. 70 30 41 00.
Logoet må ikke anvendes til formål, aktiviteter eller arrangementer, der er uforenelige med Tone Productions. Logoet må under
ingen omstændigheder gengives til formål, der er ulovlige, eller som strider mod den offentlige moral.

Rettigheder til logoet
Alle rettigheder til logoet tilhører til enhver tid Tone Productions.
Brugeren erhverver ikke og kan ikke gøre krav på rettigheder til det logo, der er genstand for brugs tilladelse.
Brugeren må ikke registrere eller søge at registrere noget varemærke eller navn, som indeholder logoet, eller som ligner logoet så
meget, at det kan give anledning til vildledning eller forveksling.

Ansvar
Tone Productions er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, der direkte eller indirekte måtte være en følge af denne
tilladelse.
Tone Productions er ikke ansvarlig over for tredjemand i forbindelse med krav, som udspringer af brugerens anvendelse af logoet og
skyldes brugerens handlinger eller undladelser.
Tone Productions kan efter eget valg, og hvis det findes hensigtsmæssigt, træffe enhver form for foranstaltninger over for brugere,
der ikke overholder nærværende regler.
Ved tilbagetrækning eller ophør af den aftale, der har dannet grundlag for tilladelse til anvendelse af Tone Productions’ logo, skal al
anvendelse af logoet straks ophøre.

Designretningslinier
Logoet findes i 4 versioner:
•
Bredformat med webadresse
•
Bredformat uden webadresse
•
Højformat med webadresse
•
Højformat uden webadresse
Minimumsmål for brug af de fire logoer i tryksager fremgår af figur 1 herunder.
Figur 1
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Ændring af logoet
Logoet må ikke ændres i farve og form – dog tillades proportional skalering.
Der må ikke fjernes eller tilføjes grafiske elementer.

Vigtigt ved brug af logo ifbm. rabataftale på CD/DVD produktion
Teksten ”CD tryk udført af” eller ”DVD tryk udført af” skal være påført, så det er synligt på udvendige side af produktet. Opsætning
som beskrevet herunder:
Skrifttypen til teksten skal være enten HURTMOLD_ eller Arial, skriftfarven skal være sort. Skriftstørrelsen skal svare til
skriftstørrelsen på teksten (webadressen) i logoet.
Ved brug af logo ifbm. rabataftale skal et af de to logoer med webadresse anvendes.
Anvendelse af andre tekster i forbindelse med logoet, må kun finde sted efter aftale med Tone Productions.

Anvendelse af logoet på internettet
De ovenstående retningslinjer gør sig også gældende på internettet.
Ved brug på internettet anvendes et af de to logoer uden webadresse, og logoet linkes til www.toneproductions.dk.
Vi vil desuden sætte stor pris på et tekstlink i forbindelse med logoet. Tal venligst med os omkring linktekst og –destination.
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