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Licensor’s name and address: SolCity Navigation 
SRL / Vector Maps Restauration 261, Santo Domingo, 
Distrito Nacional, 11903 

Licencadó neve és címe: SolCity Navigation SRL / 
Vector maps Restauration 261, Santo Domingo, Distrito 
Nacional, 11903 

Materials (Describe or attach as Exhibit “A”): vector 
map(s)  
 

Anyagok (ismertesse, vagy csatolja „A” mellékletként): 
vector terkepe(ek) 
 

The Licensor hereby irrevocably free of charge grants to 
Pioneer Stillking FBI Kft. (“Producer”) and its 
successors, licensees, and assigns, the full and complete 
right to use the Material in and in connection with the 
advertisements, promotions, publicity and other material 
relating to the television series currently entitled “FBI 
International S2” (the “Picture”). 
 

A Licencadó ezúton visszavonhatatlanul, ingyenesen, teljes 
körűen és korlátozás nélkül engedélyezi a Pioneer 
Stillking FBI Kft. (“Producer”) és annak jogutódai, 
engedélyesei és engedményesei részére az Anyag jelenleg 
„FBI International S2” (a „Film”) munkacímű televíziós 
sorozatban, és azzal összefüggésben, reklámokban, 
promóciókban és más anyagokban történő felhasználását. 

The rights herein granted shall extend to and include the 
non-exclusive right to film, photograph or otherwise 
reproduce, adapt and modify the Materials as part of the 
Picture and in any subsequent related productions (e.g., 
sequels, prequels, spinoffs, remakes, etc.) and to distribute, 
exhibit and otherwise exploit (and to authorize others to 
distribute, exhibit and otherwise exploit) the Picture, its 
subsequent related productions and its and their related 
advertising, publicity and promotion (including without 
limitation “making of” and “behind the scenes” programs) 
incorporating the Materials throughout the world in 
perpetuity in all media and by all means, now known or 
hereafter developed. 

Az itt engedélyezett jogok magukban foglalják és 
kiterjednek az Anyagok Film és minden későbbi 
kapcsolódó produkció (például a folytatások, az 
előzmények, spin-offok, remake stb.) részeként történő 
filmezésére, fényképezésére vagy más módon történő 
többszörözésére, az Anyagok módosítására és 
átdolgozására, valamint az Anyagok beépítésével készült 
Film, a később abból készült produkciók, és mindezek 
kapcsolódó reklámjai, publicitása és promóciója 
terjesztésére, bemutatására és más felhasználására (és 
mások számára a terjesztés, bemutatás és más felhasználás 
engedélyezésére) (ideértve, de nem korlátozva „az így 
készült” és a „színfalak mögött” műsorokat is), az egész 
világon, időbeli korlátozás nélkül, minden médiumban és 
minden, jelenleg ismert vagy később kifejlesztésre kerülő 
eszközzel. 

Producer shall have the sole right to determine the manner 
in which the Material shall be used and nothing contained 
herein shall require Producer to make or distribute or 
exhibit the Picture, or to use the Materials in connection 
with the Picture. Producer shall be sole owner of the 
Picture and all rights therein for all purposes in perpetuity. 
Producer acknowledges that its use of the Materials will not 
affect Licensor’s continued and separate copyright 
ownership of the Materials. 

Producer kizárólagosan jogosult az Anyagok 
felhasználásának módját meghatározni, és a Megállapodás 
egyetlen rendelkezése sem kötelezi a Producert a Film 
elkészítésére vagy terjesztésére, vagy bemutatására, vagy 
pedig az Anyagok Filmmel kapcsolatban történő 
felhasználására. A Producer a Film és az ahhoz fűződő 
valamennyi jog kizárólagos jogosultja minden célra és 
időbeli korlátozás nélkül. A Producer elismeri, hogy az 
Anyagok általa történő felhasználása nem érinti a 
Licencadó Anyagok vonatkozásában fennálló folyamatos 
és saját szerzői jogi jogosultságát. 

Licensor warrants that Licensor is the owner (or the 
authorized legal representative of the owner) of all 
copyrights, trademarks, tradenames, service marks and 
other rights associated with the Materials and has the full 
right and authority to enter into this Agreement and no 
approvals and/or licenses are necessary from any other 
party to grant Producer’s use of the Materials as granted 
herein. Licensor at all times shall defend, indemnify and 
hold harmless Producer, its parent, subsidiary and affiliate 
organizations, and its and their employees, agents, 
successors and assigns from and against any and all claims, 
actions, damages and losses, liabilities and expenses, 
including reasonable attorneys’ fees, arising out of or 
caused by the breach of any of the representations, 

A Licencadó szavatolja, hogy a Licencadó a jogosultja az 
Anyagokhoz kapcsolódó minden szerzői jognak, 
védjegynek, kereskedelmi névnek, szolgáltatási védjegynek 
és más jognak (vagy pedig a jogtulajdonos felhatalmazott 
jogi képviselője) és teljes körű jogosultsággal és 
felhatalmazással rendelkezik e Megállapodás megkötésére, 
továbbá, hogy az Anyagok Producer általi felhasználására 
ezúton adott engedélyhez más személy jóváhagyása 
és/vagy engedélye nem szükséges. A Licencadó mindenkor 
megvédi, mentesíti és kártalanítja a Producert, annak 
anyaszervezetét, leányvállalatait és kapcsolt szervezeteit, 
saját és mindezek munkavállalóit, megbízottait, jogutódait 
és engedményeseit mindazon igények, perek, kártérítés, 
veszteség, helytállási kötelezettség és kiadás (beleértve az 
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warranties, undertakings and agreements made by Licensor 
hereunder. 

ésszerű ügyvédi díjakat) tekintetében, amelyek a Licencadó 
e Megállapodásban tett nyilatkozatai, szavatosságai, 
kötelezettségvállalásai és megállapodásai megszegéséből 
erednek vagy annak következményei. 

Producer may assign this Agreement and any or all its 
rights and obligations to any party or entity. 

A Producer ezt a Megállapodást, illetve az itt meghatározott 
jogait és kötelezettségeit bármely félre vagy szervezetre 
engedményezheti. 

Licensor's sole remedy for a breach of this Agreement by 
Producer is an action at law for money damages, and 
Licensor shall not have the right to enjoin, restrain or 
otherwise interfere with the distribution or other 
exploitation of the Picture or its advertising or publicity.   

E Megállapodás Producer általi megszegése esetére a 
Licencadó kizárólagos jogorvoslata a pénzbeli károk 
megtérítése iránti kereset, és a Licencadó nem jogosult a 
Film terjesztését vagy egyéb hasznosítását, reklámozását 
vagy népszerűsítését megtiltani, azt korlátozni vagy 
egyébként abba beleavatkozni. 
 

Kelt / Dated: 
 

AGREED AND ACCEPTED  
 
 

________________________ 
SolCity Navigation SRL / Vector Maps 

Licensor / Licencadó 

JÓVÁHAGYJA ÉS TUDOMÁSUL VESZI: 
 

 
________________________ 
Pioneer Stillking FBI Kft. 
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Paris Ile de France PDF Vector Map: City Plan Low Detailed (for small print size) Street Map editable 
Adobe PDF in layers 
SKU: 2021.08.07.PS.IDF.FR.GVL13.PDF 
 
 

 


