Innocents användarvillkor

Användarvillkoren skrivna här nedan, såväl som andra lagar och bestämmelser som rör
den här hemsidan (‘sajten’) och internet gäller alla användare av sajten.
innocent ltd, vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till: Fruit Towers, Canal Building, 342
Ladbroke Grove, London, W10 5BU, Storbritannien driver den här sajten för underhållning,
information och kommunikation. Du får inte dela, ändra, skicka, återanvända, reposta eller
använda innehållet på sajten i offentligt eller kommersiellt syfte, inklusive texter, bilder, ljud
och video, utan skriftligt tillstånd från ‘innocent ltd’.
Din användning av sajten lyder också under följande användarvillkor och alla gällande och
relevanta lagar. Genom att använda och besöka sajten accepterar du, utan förbehåll,
användarvillkoren.
Det finns ytterligare villkor som också gäller för vår sajt:
· Vår integritetspolicy https://www.innocentdrinks.se/static/LEGAL/innocent-privacy-policySE.pdf

· Vår Cookie Policy https://www.innocentdrinks.se/static/LEGAL/CookiePolicySWEDEN.pdf,
som förklarar villkoren om cookies på vår sajt.

1. Den här sajten är tänkt att användas av invånare i Sverige endast. Du bör anta att allt
du läser och ser på sajten är copyrightat om inte annat anges. Och får inte användas
på annat sätt än vad som framgår av dessa användarvillkor utan skriftligt tillstånd
från ‘innocent ltd. 'innocent ltd' garanterar inte att ditt användande av material som
visas på sajten kan inkräkta på rättigheterna hos tredjepart.
2. Bilder på personer och platser som visas på sajten tillhör antingen, eller används med
godkännande av, 'innocent ltd'. Användandet av bilder av dig, eller av någon med ditt
godkännande, är förbjudet förutsatt att de inte följer dessa användarvillkor eller med
specifikt godkännande givet någon annanstans på sajten. Allt otillåtet användande av
bilder kan kränka copyright-lagar, varumärkes-lagar, offentlighets-lagar och
bestämmelser och regler gällande kommunikation.
3. All personlig data (exempelvis ditt namn, adress, telefonnummer eller epostadress)
som du skickar till sajten via elektronisk post eller på annat sätt, kommer att användas
av 'innocent ltd' i enlighet med sajtens Integritetspolicy. All annan kommunikation eller
material du skickar till sajten, såsom frågor, kommentarer, förslag och liknande,
kommer att hanteras som icke-konfidentiellt och utan äganderätt.
4. Även om 'innocent ltd' strävar efter att alltid ha korrekt och uppdaterad information
på sajten, kan 'innocent ltd' inte garantera att så alltid är fallet. 'innocent ltd' tar inget
ansvar för eventuella fel eller utebliven information i sajtens innehåll.
5. Ditt användande av sajten sker på egen risk. Varken 'innocent ltd' eller våra
anknutna enheters eller andra parter inblandade i skapandet, producerandet och
levererandet till sajten, kan hållas till svars för några direkta, indirekta, nor its affiliated

entities, nor any of its agencies, nor any other party involved in creating, producing, or
delivering the Site, is liable for any direct, oavsiktliga följdskador eller förluster som
kommer av att du besökt och använt sajten, förutsatt att vi inte på något sätt begränsar
vårt ansvar enligt lag för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet.
6. Med förbehåll för att du efterlever med dessa användarvillkor, och så länge du har
tillåtelse av "innocent ltd" att komma åt och använda sajten, kan du ladda ner och
titta på en (1) kopia av innehåll och programvara från sajten, på en enda dator, enbart
för din personliga, icke-kommersiella hemanvändning, förutsatt att du behåller intakt
alla upphovsrättsliga och andra proprietära budskap. Med undantag för vad som
uttryckligen godkänts skriftligen i förväg av "innocent ltd", godkänner du att inte
reproducera, ändra, hyra, hyra ut, låna, sälja, distribuera, anpassa, översätta,
omvandla, dekompilera eller demontera alla tjänster eller programvara, hela eller
någon del av webbplatsen eller material som görs tillgängliga via webbplatsen. Vissa
program kan regleras av ett tilläggsavtal för slutanvändare som du kanske måste
godkänna innan du använder programvaran.
7. 'innocent ltd' tar inget ansvar, eller kan hållas ansvariga för, skador, eller virus som kan
påverka din datorutrustning eller annan utrustning på grund av att du tillgår och
använder vår sajt eller laddar ner material från vår sajt, förutsatt att vi inte på något sätt
begränsar vårt ansvar enligt lag för dödsfall eller personskada som orsakats av vår
vårdslöshet. Allt på vår sajt finns tillgängligt för dig "SOM DET ÄR” UTAN GARANTIER AV
NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, ANPASSNING
TILL ETT SÄRSKILT SYFTE, ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSER förutsatt att vi inte på något sätt
begränsar vårt ansvar enligt lag för dödsfall eller personskada som orsakats av vår
vårdslöshet.
8. Notera att vissa Please note that some jurisdiktioner inte får tillåta uteslutning
av underförstådda garantier, så några av ovanstående undantag gäller kanske inte
för dig.
9. 'innocent ltd' har inte bedömt någon eller alla sajter länkade till den här sajten, och är
inte ansvariga för innehållet eller integritetspolicies på någon sida eller sajt som inte är
vår sajt.
10. Även om 'innocent ltd' stundom kan övervaka diskussioner, chattinlägg, forum och
liknande på sajten, har 'innocent ltd' inget ansvar att göra så och tar inget ansvar för
innehåll på dylika platser, ej heller för fel, förtal, utebliven information, lögner,
obsceniteter, svärord, fara eller felaktigheter i någon information på någon sådan plats
på sajten.
11. Du är förbjuden att publicera eller dela något olagligt, hotfullt, förtalande, obscent,
skandalöst, uppviglande eller profant material, eller något material som kan bidra till
eller uppmuntra till vad som skulle kunna anses vara en kriminell handling, eller på
annat sätt bryta mot lagen. 'innocent ltd' kommer att samarbeta till fullo med
rättsväsendet, myndigheter och domstolar som begär eller omber 'innocent ltd' att
avslöja identiteten på någon som postar eller delar sådan information eller material och
förbehåller sig rätten att ta bort allt sånt material när som helst från den här sajten.
12. Du får inte använda några registrerade eller oregistrerade varumärken på sajten
utan antingen vårt tidigare skriftligt tillstånd eller skriftligt tillstånd från det relevanta
varumärkets ägare.

13. Gällande information och material som du väljer att visa eller dela via interaktiva
tjänster på sajten (“användarmaterial”), ger du 'innocent ltd' och dess anknutna
enheters en världsomspännande, icke-exklusiv, överlåtbar, royaltyfri, evig, oåterkallelig
rättighet och licens, utan kompensation till dig: (a) att använda, återskapa, distribuera,
anpassa (inklusive att utan begränsning redigera, modifiera, översätta och formattera
om) härleda, överföra, visa och utföra, offentligt eller på annat sätt, sånt
användarmaterial i alla kända medium eller i framtiden nya medium, 'innocent ltd"s och
anslutna anknutna enheters affärsändamål, och (b) att underlicensera ovanstående
rättigheter, genom flera nivåer, till den maximala omfattning som tillåts enligt gällande
lag. Ovanstående licenser ska finnas kvar efter eventuell uppsägning av detta avtal,
oavsett skäl. För varje innehåll godkänner du och garanterar att du har alla rättigheter
som krävs för att du ska bevilja licenser som berörs i den här paragrafen och att sådant
användarinnehåll (enligt vad som är tillämpligt) efterlever alla tillämpliga lagar, regler
och föreskrifter och inte strider mot eller på annat sätt bryter mot upphovsrätten,
varumärket, affärshemligheter, privatliv eller annan immateriell äganderätt eller andra
rättigheter till tredje part. Du avstår oåterkalleligt från "moraliska rättigheter" eller andra
rättigheter med avseende på tillskrivning av upphovsrätt eller materialintegritet
avseende allt material som du skickar in.
14. Vänligen notera att andra besökare på sajten kan dela meddelanden eller göra
uttalanden genom våra tjänster som är inkorrekta, missledande, lögnaktiga eller
kränkande. 'innocent ltd' och dess anknutna enheter varken stödjer eller är ansvariga
för åsikter, råd, information eller uttalanden som görs. Utan undantag är 'innocent ltd'
och dess anknutna enheter inte ansvariga för någon information eller material som görs
tillgänglig genom tjänster (inklusive, utan begränsning, fel eller försummelser i inlägg
eller länkar eller bilder inbäddade i meddelanden eller profiler) eller resultat tillgängliga
genom dylik information eller material.
15. I dessa Användarvillkor betyder 'anknutna enheter' alla direkta eller indirekta
huvudbolag, dotterbolag, sponsorer eller anknutna företag av "innocent ltd".
16. Du godkänner att försvara, befria och ansvarsbefria 'innocent ltd', dess anknutna
enheter och alla andra parter som är inblandade i skapandet, producerandet och
levererandet av sajten, och dess respektive direktörer, chefer, anställda, konsulter,
aktieägare, licensgivare och representanter, från alla krav, förluster, kostnader och
utgifter (inklusive utan begränsning advokatarvoden) som uppstår från (a) ditt
användande av, eller aktiviteter knutna till, sajten, tjänsterna, programvaran; (b)
eventuella brott mot dessa användarvillkor genomförda av dig eller genom dina konton;
eller (c) eventuella påståenden om att användarinnehåll som du gör tillgängligt eller
skapar via webbplatsen, tjänsterna eller programvaran kränker eller på annat sätt bryter
mot upphovsrätten, varumärket, affärshemligheter, sekretess eller annan immateriell
egendom eller andra rättigheter till tredje part.
17. 'innocent ltd' förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor
genom att uppdatera detta dokument. Du är bunden av dylika ändringar och bör därför
regelbundet besöka denna sida för att läsa igenom de nuvarande Användarvillkoren.
Du kommer att vara bunden av ändringar även om du inte återbesöker sidan och läser
dokumentet.
18. Dessa Användarvillkor styrs av Sveriges lagar. Genom att använda sajten godkänner
du att följa det svenska rättsväsendets lagar och bestämmelser i händelse av
rättstvist.

19.

Vi kommer bara att använda din personliga information i enlighet med vår
integritetspolicy: https://www.innocentdrinks.se/static/LEGAL/innocent-privacy-policySE.pdf

20. Vänligen notera att dessa användarvillkor, ämnena de berör styrs av Sveriges lagar.
Du och vi godkänner båda att Sveriges domstolar kommer att ha exklusiv domsrätt.

Varumärken

· Alla innocents registrerade varumärken är genom Fresh Trading Limited och är
registrerade i Storbritannien och i Eurpoa.
· innocent och the dude logo (i alla former) är registrerade varumärken genom Fresh
Trading Limited.
· Flaskformen och the cow logo är registrerade varumärken genom Fresh Trading
Limited.
· Karaff-designen är ett registrerat varumärke genom Fresh Trading Limited.
· ‘nothing but nothing but fruit’ är ett registrerat varumärke genom Fresh Trading Limited.
· ‘buy one get one bee’ är ett registrerat varumärke genom Fresh Trading Limited.
· ‘buy one get one tree’ är ett registrerat varumärke genom Fresh Trading Limited.
· ‘innocent by nature’ är ett registrerat varumärke genom Fresh Trading Limited.
· Innocent juicy drink är ett registrerat varumärke genom Fresh Trading Limited.
· Innocent les fruits tout nus och logo är registrerade varumärken genom Fresh Trading
Limited.
· ‘Innocent squeezies’ är ett registrerat varumärke genom Fresh Trading Limited.
· Innocent veg pot är ett registrerat varumärke genom Fresh Trading Limited.
· This Water är ett registrerat varumärke genom Fresh Trading Limited.
För att undvika missförstånd och tvivel, så är ovanstående lista inte en fullständig lista
över innocent ltds eller dess anknutna bolags varumärken.

