innocents vilkår og betingelser

Følgende vilkår og betingelser, så vel som alle andre love og regler for vores
hjemmeside, internettet og Worldwide Web, gælder for alle hjemmesidens
brugere.
innoncent ApS, som har adresse på Philip Heymans Allé 17, 2900 Hellerup,
Danmark, driver hjemmesiden, der har til formål at give dig personlig
underholdning, information og kommunikation. Du må dog ikke distribuere,
ændre, videresende, genbruge, udgive, genudgive eller på nogen anden måde
bruge hjemmesidens indhold til offentlige eller kommercielle formål, herunder
tekst, billeder, lydfiler og videoer, uden en skriftlig tilladelse fra innocent ApS.
For adgangen og brugen af hjemmesiden gælder også følgende vilkår og
betingelser samt alle andre gældende love. Ved at tilgå og browse på
hjemmesiden accepter du, uden begrænsninger og kvalifikationer, vilkårene og
betingelserne.

•

•

Vores persondatapolitik:
https://www.innocentdrinks.dk/static/LEGAL/innocent-privacy-policyDK.pdf
Vores cookie-politik:
https://www.innocentdrinks.dk/static/LEGAL/innocent-privacy-policyDK.pdf

1. Hjemmesiden henvender sig til indbyggere i Danmark. Som udgangspunkt bør
du betragte alt, hvad du ser eller læser, som rettighedsbeskyttet, medmindre
andet er angivet, og derfor må du ikke benytte det på andre måder end beskrevet
i nærværende vilkår og betingelser eller som beskrevet på hjemmesiden, uden en

skriftlig tilladelse fra innocent ApS. innocent ApS garanterer ikke og er ikke skyld i,
hvis din brug af materialerne på hjemmesiden skulle krænke en tredjeparts
rettigheder.
2. Billeder af folk og steder, som vises på hjemmesiden, er enten ejet af eller
udgivet med tilladelse af innocent ApS. Din brug eller en af dig godkendt persons
brug af billederne er forbudt, medmindre nærværende vilkår og betingelser eller
en anden beskrivelse på hjemmesiden tillader det. Enhver uautoriseret brug af
billederne kan krænke ophavsretlige love, varemærkelovgivning, lovgivningen om
privatlivets fred og reklame- og kommunikationsbestemmelser og regler.
3. En hvilken som helst form for persondata (for eksempel navn, adresse,
telefonnummer og e-mail), som du sender til hjemmesiden via elektronisk post eller
på anden måde, vil blive brugt i overensstemmelse med vores persondatapolitik for
hjemmesiden. En hvilken som helst anden form for kommunikation eller materiale,
du sender til hjemmesiden, som for eksempel spørgsmål, kommentarer, forslag og
lignende, bliver betragtet som ikke-fortroligt og ikke-private.
4. Selvom innocent ApS altid bestræber sig på at formidle nøjagtige og ajourførte
oplysninger på hjemmesiden, stiller innocent ApS ingen garanti og sikkerhed for
informationernes nøjagtighed. innocent ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle
fejl eller udeladelser i indholdet på hjemmesiden.
5. Din brug af og navigering på hjemmesiden er på eget ansvar. Hverken innocent
ApS eller nogle af vores tilknyttede selskaber, eller nogle af vores bureauer eller
andre tredjeparter, som har været med til at skabe, producere eller vedligeholde
hjemmesiden er ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte, tilfældige,
efterfølgende eller senfølge skader eller tab som følge af din adgang til eller brug af
hjemmesiden, forudsat at vi på ingen måde begrænser vores ansvar ved lov om død
eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed.
6. Under forudsætning af at du overholder disse vilkår og betingelser, og kun i den
tidsperiode, som det er dig tilladt af innocent ApS at tilgå og bruge hjemmesiden, har
du tilladelse til at downloade og gennemkigge en (1) kopi af indholdet og softwaren

på hjemmesiden, som vi giver dig mulighed for at downloade, på en enkelt computer,
kun til personligt, ikke-kommercielt hjemmebrug, under forudsætning af, at du
overholder alle ophavsretlige love og rettigheder. Medmindre andet udtrykkeligt er
tilladt på forhånd skriftligt af innocent ApS, accepterer du ikke at reproducere,
ændre, leje, lease, låne, sælge, distribuere, tilpasse, oversætte, oprette afledte
værker (helt eller delvis), omvendt konstruere, dekompilere eller demontere alle
tjenester eller software, hele eller en del af hjemmesiden, eller materiale, der stilles
til rådighed via hjemmesiden. Noget software kræver desuden en yderligere
slutbrugerlicensaftale, som du muligvis skal acceptere, inden du bruger softwaren.
7. innocent ApS påtager sig intet ansvar og er ikke ansvarlig for nogen skade på dit
computerudstyr, heller ikke fra en virus, eller anden ejendom på grund af din adgang
til eller navigering på hjemmesiden eller ved at have downloadet materialer, forudsat
at vi på ingen måde begrænser vores ansvar ved lov for død eller personskade
forårsaget af vores uagtsomhed. Alt indhold på hjemmesiden stilles til rådighed
"SOM DEN ER" – UDEN NOGEN SOM HELST GARANTIER AF ENHVER ART, HVERKEN
BESKREVET ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE
INDFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALG, EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL, ELLER IKKEPATENTKRÆNKELSER, forudsat at vi på ingen måde begrænser vores ansvar ved lov
om død eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed.
8. Bemærk venligst at nogle lovgivninger ikke tillader undtagelser fra visse
rettigheder, derfor gælder nogle af ovenstående regler muligvis ikke for dig.
9. innocent ApS har ikke evalueret nogle eller alle de hjemmesider, som linker til
hjemmesiden, og er derfor heller ikke ansvarlig for indhold eller persondatapolitikker
fra andre hjemmesider, der henviser til denne hjemmeside.
10. Selvom innocent ApS fra tid til anden overvåger debatter, chat-beskeder,
henvendelser, sideopslag og lignende på hjemmesiden, er innocent ApS ikke
forpligtet til at gøre dette og påtager sig derfor ikke ansvaret for indholdet, dets
ophav eller fejlagtighed, injurierende oplysninger, udeladelser, usandheder,
uanstændigheder, sjofelheder, farer eller ukorrektheder i forbindelse med den
information, der findes på disse steder på hjemmesiden.

11. Du må ikke udgive eller uploade noget som helst ulovligt, truende, uanstændigt,
sjofelt, obskurt, skandaløst, forargende eller stødende materiale eller materialer, der
kan føre til eller opfordre til noget, der kan betragtes som en ulovlig handling, give
anledning til overtrædelse af civile rettigheder eller på anden måde overtræde en
hvilken som helst lovgivning. innocent ApS vil til enhver tid samarbejde fuldt ud med
enhver slags myndighed eller retsinstans, som forespørger eller kræver, at innocent
ApS afslører identiteten på hvem som helst, der måtte udgive den slags
informationer eller materialer, og vi forbeholder os retten til at fjerne den slags
materialer når som helst på vores hjemmeside.
12. Du må ikke bruge nogle som helst registrerede eller ikke-registrerede
varemærker på hjemmesiden uden en forudgående skriftlig tilladelse fra os eller
indehaveren af det respektive varemærke.
13. Med respekt for de informationer og materialer, som du vælger at vise eller udgive
på nogen som helst af vores interaktive services på hjemmesiden (“brugerindhold”),
giver du innocent ApS og vores tilknyttede selskaber en verdensomspændende, ikkeeksklusiv, overdragelig, royalty-free, tidsløs, uopsigelig brugsret og licens, uden
kompensation til at: (a) bruge, reproducere, distribuere, adaptere (inklusive, og uden
begrænsninger, til at redigere, ændre, oversætte og gengive i andre formater), drage
fordel af, transmittere, videregive, fremvise og eksekvere, offentligt og andre steder,
dit brugerindhold, på ethvert kendt eksisterende eller senere udviklet medie,
gældende for innocent ApS og vores tilknyttede selskabers forretningsformål, og (b) at
udstede underlicens til de førnævnte rettigheder, på flere niveauer, og i maksimal
grad, som det er tilladt ud fra den gældende lovgivning. Førnævnte licens skal også
være gældende efter opsigelsen af denne aftale af en hvilken som helst grund. For al
brugerindhold genereret af dig, står du inde for og garanterer for, at du har alle
nødvendige rettigheder til at overdrage os de førnævnte rettigheder i denne sektion,
og at din fremskaffelse eller skabelse af brugerindholdet igennem hjemmesiden lever
op til alle gældende regler, love og regulativer og ikke krænker eller på anden måde
overtræder rettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder, private eller
immaterielle rettigheder eller andre rettigheder fra tredjepart af nogen slags.
Yderligere undsiger du dig uigenkaldeligt andre immaterielle rettigheder eller andre

rettigheder med hensyn til ophavsret, forfatterskab eller ejerskab af det
brugerindhold, du indsender til os.
14. Bemærk at andre brugere af vores services på hjemmesiden muligvis kan skrive
beskeder eller udtalelser, som er upræcise, fejlagtige, vildledende, fordrejede eller
fornærmende. innocent ApS og vores tilknyttede selskaber hverken opfordrer til eller er
ansvarlige for nogen som helst meninger, råd, informationer eller udtalelser, der bliver
udtrykt på disse services af tredjepart. Uden begrænsninger er hverken innocent ApS
eller vores tilknyttede selskaber ansvarlige for nogen som helst informationer eller
materialer, der er tilgængelige igennem vores services (inklusive, og uden begrænsninger
til, fejl eller udeladelser i beskeder, posts eller links eller tilknyttede eller vedhæftede
billeder eller profiler) eller resultater opnået ved at bruge nogen som helst af den slags
informationer eller materialer.
15. I disse vilkår og betingelser betyder ‘tilknyttede selskaber’ enhver direkte eller
indirekte virksomhed af innocent ApS, herunder moderselskaber, holdingselskaber,
underselskaber, bureauer, sponsorer eller andre lignende tilknyttede virksomheder.
16. Du accepterer at forsvare og at holde følgende fuldstændigt skadesløse; innocent ApS
og vores tilknyttede selskaber og enhver anden partner, der er involveret i at oprette,
producere eller drive hjemmesiden, herunder deres respektive direktører, ledere,
medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere og repræsentanter, fra og mod alle
krav, tab, omkostninger og udgifter (herunder uden begrænsning advokatgebyrer) som
følge af (a) din brug af eller aktiviteter i forbindelse med hjemmesiden, tjenesterne,
servicerne eller softwaren; (b) enhver overtrædelse af disse vilkår i forbindelse med din
brug eller via din konto eller (c) enhver påstand om, at ethvert brugerindhold, du stiller
til rådighed eller opretter via hjemmesiden, tjenesterne, servicerne eller softwaren,
krænker eller på anden måde overtræder ophavsret, varemærke,
forretningshemmeligheder, privatlivets fred eller anden intellektuel eller immateriel
ejendomsret eller andre af tredjeparts rettigheder.
17. innocent ApS kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre disse vilkår og betingelser
ved at opdatere denne tekst. Du er forpligtet af disse revisioner og bør derfor
regelmæssigt besøge nærværende side for at gennemgå de nuværende vilkår og

betingelser, som du skal overholde. Du skal overholde disse ændringer, selvom du ikke
besøger nærværende side igen for at genlæse denne meddelelse.
18. Nærværende vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Danmark. Ved at
bruge hjemmesiden accepterer du at underkaste dig de danske domstoles eksklusive
magtudøvelse i tilfælde af uenighed.
Vi bruger kun dine persondata som beskrevet i vores persondatapolitik:
https://www.innocentdrinks.dk/static/LEGAL/innocent-privacy-policy-DK.pdf
Bemærk venligst at disse betingelser, sagens anliggende og udformning er underlagt
dansk lov. Du og os accepterer begge, at retten i Danmark har den eksklusive
magtudøvelse.

Varemærker

• Alle innocents varemærker er registreret i Fresh Trading Limiteds navn og
er registreret i Danmark og resten af Europa.
• Innocents navn og logo (i alle former) er registrerede varemærker af Fresh
Trading Limited.
• Flaskens form og ko-logoet er registrerede varemærker af Fresh Trading
Limited.
• Karaflens design er et registreret varemærke af Fresh Trading Limited.
• ‘nothing but nothing but fruit’ er et registreret varemærke af Fresh Trading Limited.
• ‘buy one get one bee’ er et registreret varemærke af Fresh Trading Limited.
• ‘buy one get one tree’ er et registreret varemærke af Fresh Trading Limited.
• ‘innocent by nature’ er et registreret varemærke af Fresh Trading Limited.
• innocent juicy drink er et registreret varemærke af Fresh Trading Limited.
• ’innocent les fruits tout nus’ og logo er et registreret varemærke af Fresh Trading
Limited.
• ‘innocent squeezies’ er et registreret varemærke af Fresh Trading Limited.

• ‘innocent veg pot’ er et registreret varemærke af Fresh Trading Limited.
• This Water er et registreret varemærke af Fresh Trading Limited.

I tilfælde af tvivl er ovenstående liste ikke en komplet liste over alle innocent
ApS’ eller vores tilknyttede selskabers varemærker.

