
 

 

 

REGLER FOR ANVENDELSE AF NAVN, LOGO, BOMÆRKE OG PAYOFF 
 

1. GRUNDLÆGGENDE ANVENDELSESKRAV 
 

Enhver anvendelse af Dansk Bilbrancheråds navn, logo og bomærke skal til enhver tid 
ske i overensstemmelse med nærværende regelsæt og i henhold til Dansk 
Bilbrancheråds love, herunder § 5, stk. 3.  
 
Dette regelsæt kan efter hovedbestyrelsens beslutning ændres med 3 måneders varsel 
og skal til enhver tid være tilgængeligt på www.intranet.dbr.dk, samt kunne rekvireres 
ved henvendelse til Dansk Bilbrancheråds sekretariat.  

 
2. KRAV OM MEDLEMSKAB 

 
Anvendelse af Dansk Bilbrancheråds navn, herunder forkortelsen DBR, logo og 
bomærke forudsætter et aktivt medlemskab af Dansk Bilbrancheråd eller aktuel 
ansættelse i Dansk Bilbrancheråd, CAD Indkøb eller Accept Auto A/S. 

 
Passive og associerede medlemmer må gøre brug af navn, logo eller bomærke efter 
særskilt forudgående aftale med Dansk Bilbrancheråds sekretariat. 
 
3. ANVENDELSE 
3.1 GENERELT OM ANVENDELSE 
 
Dansk Bilbrancheråds navn, logo og bomærke vil til enhver tid forefindes på 
www.dbr.intranet.dk i PdF-format.  
 
Navn, logo og bomærke må ikke ændres i farve og form, ligesom der ikke må tilføjes 
grafiske elementer, anden tekst eller lignende. Adskillelse af navn, logo og bomærke 
må ikke foretages medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra Dansk 
Bilbrancheråds sekretariat. Proportionel skalering er dog tilladt.  
 
Navn, logo og bomærke må ikke anvendes til formål, aktiviteter og arrangementer, 
der er uforenelige med Dansk Bilbrancheråds formål eller love, herunder aldrig til 
formål, der er ulovlige eller i strid med offentlig moral. 
 
Hvis et medlem, en lokalforening eller anden, med særlig tilladelse, er i tvivl om 
brugen af navn, logo eller bomærke, kan henvendelse til alle tider ske til Dansk 
Bilbrancheråds sekretariat, der er forpligtet til at rådgive omkring den påtænkte brug, 
herunder under skyldig hensyntagen til den bagvedliggende designmanual.  

 
 
 



 

 

3.2 DANSK BILBRANCHERÅDS ANVENDELSE 
 
Dansk Bilbrancheråd, herunder sekretariatet og enhver ansat, skal i videst muligt 
omfang ved enhver kontakt, herunder telefonisk, skriftligt og fysisk, til medlemmer og 
offentligheden generelt benytte sig af det fuldt udskrevne navn samt logo, bomærke 
og payoff, hvor det giver mening. 

 
3.3 LOKALFORENINGERNES ANVENDELSE 
 
Lokalforeninger under Dansk Bilbrancheråd må i markedsføringsmateriale, vedtægter 
m.v. alene benytte sig af forkortelsen DBR eller med tilføjelsen ”En del af Dansk 
Bilbrancheråd”. 
 
Det er ikke tilladt at gøre brug af det fuldt udskrevne navn i lokalforeningens eget 
navn. 

 
3.4 MEDLEMMERNES ANVENDELSE 

 
Medlemmer af Dansk Bilbrancheråd, der efter dette regelsæt har tilladelse til benytte 
Dansk Bilbrancheråd navn, logo, bomærke og payoff, er berettigede til efter eget valg 
at foretage markedsføring af tilknytningen til Dansk Bilbrancheråd og lokalforeningen. 
 
Markedsføring og skiltning på bygninger, hegn og andre fysiske steder, må ikke 
foretages i et omfang, der giver indtryk af, at Dansk Bilbrancheråd udfører 
kædeaktivitet, skiltningen må ikke være dominerende i forhold til virksomhedens 
øvrige skiltning. 
 
4. REGISTRERING OG EJENDOMSRET 
 
Alle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til de, der til enhver tid er registreret i 
forskellige registre, herunder Patent- og varemærkestyrelsen, tilhører Dansk 
Bilbrancheråd. 
 
Der må ikke foretages registreringer eller fremsendes ansøgninger om registreringer af 
varemærker, navne eller andet, der indeholder Dansk Bilbrancheråds navn, logo eller 
bomærke eller ligner i et sådant omfang, at det kan give anledning til vildledning eller 
forveksling. 
 
Enhver overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre sanktionering. 

 
5. BOD 
 
Såfremt dette regelsæt overtrædes er hovedbestyrelsen berettiget til at pålægge det 
overtrædende medlem eller den overtrædende lokalforening en bod på kr. 1.000,00 
pr. dag overtrædelsen varer. Ved særlig grove overtrædelser, herunder 
gentagelsestilfælde, kan hovedbestyrelsen træffe beslutning om eksklusion. 
 



 

 

6. ANSVARSFRASKRIVELSE 
 
Dansk Bilbrancheråd er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader af hvad art 
tænktes kan, herunder indirekte tab, som følger af det enkelte medlems eller 
lokalforenings anvendelse af Dansk Bilbrancheråds navn, logo eller bomærke eller 
andre konkret givne tilladelser til anvendelse af disse.  
 
7. TVISTLØSNING 
 
Enhver tvist omkring anvendelse af dette regelsæt og den konkrete brug af navn, logo 
og bomærke, skal forelægges Dansk Bilbrancheråds hovedbestyrelse, der træffer 
afgørelse. Afgørelsen kan efter reglerne i Dansk Bilbrancheråds love § 5, stk. 2, 2. pkt. 
indankes for repræsentantskabet ved førstkommende repræsentantskabsmøde. 
 
Repræsentantskabsmødet afgørelse kan indbringes for de civile domstole.  
 
 
 
 
 
Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 30. januar 2015 til ikrafttræden samme dag. 

 
 


