Termos e condições
As condições listadas abaixo e qualquer outra lei ou regulamento aplicável a
este website (o "Website") ou à Internet aplicam-se a todos os ut8ilizadores do website.
innocent ltd, com sede fiscal em Fruit Towers, Canal Building, 342 Ladbroke Grove, Londres, W1 0 5BU, Reino
Unido, mantém este site para entretenimento pessoal, informação e comunicação do utilizador , que não poderá
distribuir, modificar, transmitir, reutilizar, reencaminhar ou utilizar o conteúdo do site para fins públicos ou
comerciais, incluindo textos, imagens e elementos audiovisuais, sem a autorização por escrito por parte de
innocent ltd.
A utilização e o acesso do website estão também sujeitos às seguintes condições e a todas as leis aplicáveis. Ao
aceder e navegar no website, o utilizador aceita, sem limitações ou reservas, estas condições.
Existem outras condições que também se aplicam à utilização do website:
•

A Política de Privacidade: https://innocent.pt/static/LEGAL/innocent-Politica-de-privacidade-PT.pdf

•

A Política de Cookies (https://innocent.pt/static/LEGAL/innocent-Politica-de-cookies-PT.pdf), que oferece
informações sobre os cookies do website.

1. O utilizador é informado de que tudo o que vê ou lê no site é protegido por direitos autorais, a menos que
indicado de outra forma, e não pode ser usado, exceto conforme previsto nestas condições ou no website, sem
a autorização por escrito de innocent ltd. A innocent não declara ou garante que o uso dos materiais que
aparecem no website por parte do utilizador não infringirá os direitos de terceiros.
2. As imagens de pessoas ou lugares que aparecem no website são de propriedade da innocent ltd ou são usadas
com a sua permissão. É proibido o uso dessas imagens por parte do utilizador ou por qualquer pessoa
autorizada por ele, a menos que especificamente permitido pelas presentes condições ou por permissões
específicas fornecidas em outras partes do website. O uso não autorizado de imagens pode infringir leis de
direitos de autor, de marca comercial, de privacidade e de publicidade, bem como regulamentos e estatutos em
matéria de comunicações.
3. A innocent ltd utilizará os dados pessoais (por exemplo, nome, morada, número de telefone ou endereço de email) que o utilizador transmitir ao website por correio eletrónico ou outros meios de conformidade com a
Política de Privacidade do website. Qualquer outra comunicação ou material que o utilizador transmitir ao
website, como perguntas comentários, sugestões e outras questões semelhantes, será tratado como não
confidencial e de carácter público.
4. A innocent ltd tenta incluir informação precisa e atualizada no website. Não obstante, não oferece nenhuma
garantia em relação à sua precisão. A innocent ltd não se responsabiliza por erros ou omissões que possam
constar no website.
5. O uso e a navegação pelo website serão por conta e risco do utilizador. Nem a innocent ltd, nem as suas
entidades afiliadas, nem as suas agências, nem qualquer outra parte envolvida na criação, produção ou
apresentação do website serão responsáveis por quaisquer danos diretos, indiretos, fortuitos, consequenciais ou
punitivos, nem das perdas resultantes do acesso ou uso do website, entendendo-se que a innocent Itd não limita
de forma alguma a sua responsabilidade por morte ou danos pessoais derivados de sua negligência.

6. Sem prejuízo do cumprimento destas condições por parte do utilizador e somente durante o tempo que a
innocent ltd lhe permitir aceder e utilizar o website, o utilizador poderá descarregar e consultar uma (1) cópia
do conteúdo e software no website ao qual a innocent ltd fornece direitos de acesso ou download, num
único dispositivo , apenas para uso pessoal e não comercial, desde que mantenha intactos os direitos de autor e
outros direitos de propriedade. Salvo expressa autorização prévia por escrito da innocent ltd, o
utilizador concorda em não reproduzir, modificar, alugar, emprestar, vender, distribuir, adaptar,
traduzir, fazer engenharia reversa, descompilar ou desmontar os serviços, o software, a totalidade ou parte
do website ou os materiais disponíveis através do website, nem criar trabalhos derivados que se baseiem nos
mesmos (parcial ou totalmente). O software pode ser regido por um contrato de licença de utilizador final
adicional que o utilizador deverá aceitar antes de usar o respetivo software.
7. A innocent ltd também não se responsabilizará por qualquer dano que o equipamento informático ou outros
bens do utilizador possam sofrer, nem de nenhum vírus que possa infetá-los como consequência de ter acedido,
utilizado ou navegado no website ou por ter descarregado qualquer material, ficando assente que a innocent
ltd não limita de nenhum modo a sua responsabilidade por morte ou danos pessoais causados por sua
negligência. Tudo no website é fornecido "TAL COMO ESTÁ" SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO,
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO OU NÃO INFRAÇÃO, ficando assente que a
innocent ltd não limita de nenhuma forma a sua responsabilidade por morte ou danos pessoais causados por
sua negligência.
8. O utilizador deve ter em consideração que algumas jurisdições não permitem a exclusão de garantias implícitas,
portanto, é possível que algumas das exclusões acima não sejam aplicáveis.
9. A innocent ltd não tem controlo sobre nenhuma das páginas vinculadas ao website e não se responsabiliza
pelo conteúdo, nem pelas políticas de privacidade das páginas externas ou das páginas vinculadas ao website.
10. Embora a innocent ltd possa ocasionalmente controlar discussões, conversas, publicações, transmissões,
anúncios ou outros elementos semelhantes no website, a innocent ltd não tem qualquer obrigação de o fazer e
não se responsabiliza pelos conteúdos de tais elementos, nem por qualquer erro, difamação, omissão,
falsidade, obscenidade, blasfémia, perigo ou imprecisão que possam aparecer nos referidos elementos do
website.
11. O utilizador não pode publicar ou transmitir material ilegal, ameaçador, difamatório, obsceno, escandaloso,
provocativo ou ofensivo ou qualquer material que possa constituir ou promover uma conduta que possa ser
considerada criminosa, dar origem a responsabilidade civil ou infringir qualquer lei. A innocent ltd colaborará
completamente com qualquer autoridade policial ou ordem judicial que solicite ou ordene à innocent ltd a
revelação da identidade de qualquer pessoa que tenha publicado este tipo de informação ou material e
reserva-se o direito de remover este material do website em qualquer momento.
12. O utilizador não poderá utilizar marcas comerciais registadas ou não registadas no website sem a autorização
prévia por escrito da innocent ltd ou a autorização prévia por escrito do titular da marca registada.

13. Com respeito à informação ou materiais que o utilizador decidir mostrar ou publicar em qualquer serviço
interativo do website («conteúdo»), o utilizador concede à innocent ltd e às suas entidades afiliadas uma licença
e direito global, não-exclusivo, transferível, gratuito, perpétuo e irrevogável sem nenhum tipo de compensação
para o utilizador: (a) para utilizar, reproduzir, distribuir, adaptar (incluindo, por meio de enunciação, editar,
modificar, traduzir e formatar), derivar, transmitir, mostrar e representar, de forma pública ou de qualquer outra
forma, o referido conteúdo, em qualquer meio conhecido na atualidade ou que se desenvolva no futuro, para
os fins comerciais da innocent ltd e suas entidades afiliadas; e (b) para sublicenciar os direitos anteriores, a
diferentes níveis, até ao máximo permitido pela lei aplicável. As licenças anteriores continuarão vigentes após o
término do presente acordo por qualquer razão. Para cada elemento do conteúdo, o utilizador declara e
garante que dispõe de todos os direitos necessários para conceder as licenças concedidas nesta secção e que
tal conteúdo (conforme aplicável) e provisão ou criação através do website está em conformidade com todas
as leis, regras e regulamentos aplicáveis e não infringem ou violam os direitos de autor, marcas registadas,
segredos comerciais, privacidade ou outra propriedade intelectual ou outros direitos de terceiros. O utilizador
renuncia de maneira irrevogável a quaisquer «direitos morais» ou de outro tipo relacionados com a atribuição
de autoria ou integridade de materiais referentes a cada item de conteúdo que enviar.
14. O utilizador deverá ter em consideração que outros visitantes do website podem publicar mensagens ou emitir
declarações que poderão ser imprecisas, enganosas, inexatas ou ofensivas. A innocent ltd e as suas entidades
afiliadas não são responsáveis pelas informações ou materiais disponíveis através dos serviços (incluindo, entre
outros, erros ou omissões nas publicações, imagens ou links integrados em mensagens ou perfis) nem de
resultados obtidos a partir da referida informação ou materiais.
15. Nestes Termos e Condições, «entidades afiliadas» significa qualquer empresa direta ou indireta, subsidiárias,
patrocinadores ou empresas afiliadas da innocent ltd.
16. O utilizador concorda em isentar de toda a responsabilidade a innocent ltd, as suas entidades afiliadas e
qualquer parte implicada na criação, produção ou apresentação do website, bem como os respetivos diretores,
executivos, funcionários, agentes, acionistas, licenciadores e representantes, por todas as reclamações, perdas,
custos e gastos (incluindo, entre outros, honorários de advogados) decorrentes (a) da sua utilização ou
atividades relacionadas com o website, serviços ou software; (b) qualquer violação destes termos de utilização
por parte da sua parte ou através da sua conta; ou (c) qualquer alegação de que qualquer conteúdo
partilhado ou criado através do website, dos serviços ou do software infrinja ou viole os direitos de autor,
marcas registadas, segredos comerciais, privacidade, propriedade intelectual ou outros direitos de terceiros.
17. A innocent ltd poderá rever a qualquer momento os presentes termos e condições atualizando esta publicação.
Estas revisões são vinculativas e o utilizador deverá visitar esta página com regularidade para consultar as
condições vigentes. Estará sujeito a tais alterações, a menos que volte a visitar esta página para voltar a ler
estas condições.
18. As presentes condições regem-se pela legislação de Inglaterra e do País de Gales. O utilizador aceita que
qualquer disputa estará sujeita à jurisdição exclusiva dos tribunais da Inglaterra (ou tribunais daa Escócia, se o
utilizador residir na Escócia).
19. A innocent ltd apenas usará os dados pessoais do utilizador em conformidade com a sua Política de
Privacidade: https://innocent.pt/static/LEGAL/innocent-Politica-de-privacidade-PT.pdf
20. O utilizador deve ter em consideração que estes termos e condições, a sua finalidade e a sua formação são
regidos pela legislação inglesa. A innocent ltd e o utilizador concordam que os tribunais de Inglaterra e do País
de Gales terão jurisdição exclusiva.

Marcas registadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas as marcas da innocent estão registadas em nome de Fresh Trading Limited e estão registadas no Reino
Unido e em toda a Europa.
innocent e o logótipo da innocent (em todas as suas formas) são marcas registadas de Fresh Trading Limited.
A forma das garrafas e o logótipo da vaca são marcas registadas de Fresh Trading Limited
O design da garrafa em jarro é uma marca registada de Fresh Trading Limited
«nothing but nothing but fruit» é uma marca registada de Fresh Trading Limited.
«buy one get one bee» é uma marca registada de Fresh Trading Limited.
«buy one get one tree» é uma marca registada de Fresh Trading Limited.
«innocent by nature» é uma marca registada de Fresh Trading Limited.
«innocent juicy drink» é uma marca registada de Fresh Trading Limited.
«innocent les fruits tout nus» e logótipo são marcas registadas de Fresh Trading Limited.
«innocent squeezies» é uma marca registada de Fresh Trading Limited.
«innocent veg pot» é uma marca registada de Fresh Trading Limited.
«This Water» é uma marca registada de Fresh Trading Limited.

Para que não haja dúvidas, a lista acima não é uma lista exaustiva das marcas da innocent ltd e das suas
subsidiárias.

