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LOGO KASUTAMISE KORD 

Käesolev dokument esitab AS-i logo kasutamise tingimused AS-i klientidele ja koostööpartneritele (edaspidi 
Klient). 

1. Logo ja selle kasutamine 
AS-il on ametlik logo (edaspidi Logo), mida kasutatakse AS-i identifitseerimiseks. Logo koosneb logotüübist 
(Teede Tehnokeskus) ja sümbolist vastavalt AS-i stiiliraamatule. 

Logo tohib esitada ainult kindla kuju, proportsioonide, suuruse, värvide ja tekstiga, nagu on kirjeldatud Teede 
Tehnokeskuse stiiliraamatus. 

Logo tohib kasutada ainult Klient käesolevas juhendis esitatud tingimustel.  

Logo tohib kasutada ainult AS-i nõusolekul.  

Klient saab päringu korras Logo kujutise AS-ist elektroonilise vektorfailina, pdf-failina või png-failina.   

2. Logo kasutamise piirangud 
Logo võib esitada vahetult seotud paber- ja elektroonilistes dokumentides, veebilehel ja müügiedendamis- 
ning reklaammaterjalides kooskõlas järgmiste tingimustega:  

 Logo võib kasutada oma veebilehel ning müügiedendamis-, reklaam- ja infomaterjalidel, mis on seotud 
vähemalt osaliselt AS-i tegevusega, tingimusel, et viide Logole on üksüheselt seostatav AS-i 
tegevusega; 

 Logo ei tohi kanda dokumentidele, mis ei oma seost AS-i tegevusega;  

 Logo kasutamine ei tohi olla vähimalgi määral eksitav AS-i tegevuse või AS-i seotuse suhtes; 

 kõigis dokumentides ja materjalides, mis sisaldavad Logo, peavad AS-iga mitteseotud tegevused olema 
selgelt eristatavad; 

 kui Klient tegutseb mitmes asukohas, mille hulgas on vähemalt üks, mis ei ole AS-i tegevusega seotud, 
on ainult AS-i tegevusega seotud tegevuskohtadel õigus kasutada Logo; 

 AS-i toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimise (vastavushindamise) teenuseid kasutav Klient võib 
esitada Logo oma dokumentides tingimusel, et kõik asjakohased toimivuse püsivuse hindamise ja 
kontrollimise kriteeriumid ja AS-iga sõlmitud lepingutest tulenevad tingimused on täidetud. 

Logo kasutamiseks käesolevas peatükis sätestatust erineval viisil peab Klient kooskõlastama selle eelnevalt AS-
iga kirjalikult. 

3. Sanktsioonid väärkasutamise korral 
Kliendi poolt Logo väärkasutamise või vale või eksitava kasutamise puhul rakendab AS asjakohaseid, AS-i 
juhtimissüsteemi mittevastavuste ohje ja korrigeeriva tegevuse mittevastavuste menetlemisel kohaldatavaid 
meetmeid ja sanktsioone. 

AS-iga seoses mitteoleva (teenuseid mittekasutava) organisatsiooni või isiku poolt Logo väärkasutamise või 
vale või eksitava kasutamise puhul rakendab AS Eesti õigusaktides ettenähtud õiguslikke meetmeid. 

 


