Innocent Terms & Conditions
The terms and conditions listed below, as well as any other law
or regulation that applies to this website (the 'Site'), the
Internet or the Worldwide Web, apply to all Site users.

Innocentin käyttöehdot
Alla luetellut ehdot ja mitkä tahansa muut lait ja säädökset, jotka koskevat
tätä sivustoa ("Sivusto"), Internetiä tai maailmanlaajuista tietoverkkoa,
pätevät kaikkiin sivuston käyttäjin.

innocent ltd, whose principal place of business is at: Fruit
Towers, Canal Building, 342 Ladbroke Grove, London, W10 5BU,
United Kingdom maintains this Site for your personal
entertainment, information and communication. You may not,
however, distribute, modify, transmit, reuse, repost, or use the
content of the Site for public or commercial purposes, including
the text, images, audio and video without the written
permission of ‘innocent ltd’.

innocent ltd, jonka päätoimipaikka on: Fruit Towers, Canal Building, 342
Ladbroke Grove, Lontoo, W10 5BU, Yhdistynyt kuningaskunta ylläpitää tätä
sivustoa Sivuston käyttäjien henkilökohtaiseen viihteeseen, tiedotukseen ja
viestintään. Sivuston sisältöä ei kuitenkaan saa levittää, muokata, välittää,
uudelleen julkistaa tai käyttää taikka muutoin hyödyntää julkisiin tai
kaupallisiin tarkoituksiin ilman "innocent ltd:n" kirjallista lupaa, mukaan
lukien Sivuston tekstin, kuvat, audion ja videon.

Your access to and use of the Site is also subject to the following
terms and conditions and all applicable laws. By accessing and
browsing the Site, you accept, without limitation or
qualification, the Terms and Conditions

Sivustolle pääsy sekä sen käyttö velvoittavat lisäksi noudattamaan
seuraavia ehtoja ja edellytyksiä sekä kaikkia sovellettavia
lakeja. Käyttämällä sekä selaamalla sivustoa hyväksyt rajoituksetta
nämä ehdot sekä edellytykset.

There are additional terms, which also apply to your use of our
site:
Our Privacy Policy
www.innocentdrinks.co.uk/static/LEGAL/innocent-privacypolicy.pdf
Our Cookie Policy
www.innocentdrinks.co.uk/static/LEGAL/CookiePolicy-UK.pdf,
which sets out information about the cookies on our site.
1. This Site is intended for use by residents of Great Britain,
Isle of Man and the Channel Islands only. You should
assume that everything you see or read on the Site is
copyrighted unless otherwise noted and may not be used
except as provided in these Terms and Conditions or in the
text on the Site without the written permission of ‘innocent
ltd. 'innocent ltd' does not warrant or represent that your
use of materials displayed on the Site will not infringe rights
of third parties.

Sivuston käyttöön soveltuu lisäksi seuraavat ehdot:
Tietosuojalauseke
http://www.innocentdrinks.fi/static/LEGAL/innocent-privacy-policy-FI.pdf
Evästekäytäntömme
http://www.innocentdrinks.fi/static/LEGAL/CookiePolicy-FINLAND.pdf,
joka sisältää tiedot evästeistä sivustollamme.

1.

Lähde oletuksesta, että Sivuston sisältö on tekijänoikeudella
suojattu, jollei toisin mainita, eikä sitä saa käyttää muutoin kuin
näiden ehtojen ja sivuston tekstin mukaisesti ilman "innocent
ltd:n" kirjallista lupaa. 'innocent ltd' ei takaa, että Sivuston sisällön
käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

2. Images of people or places displayed on the Site are either
the property of, or used with permission by 'innocent ltd'.
The use of these images by you, or anyone else authorised
by you, is prohibited unless specifically permitted by these
Terms and Conditions or specific permission provided
elsewhere on the Site. Any unauthorised use of the images
may violate copyright laws, trademark laws, the laws of
privacy and publicity, and communications regulations and
statutes.

2. Sivustolla näkyvien henkilöiden tai paikkojen kuvat ovat joko
"innocent ltd":n omaisuutta tai niitä on käytetty ”innocent ltd:n”
luvalla. Näiden kuvien käyttäminen tai jonkun muun valtuuttaminen
kuvien käyttämiseen on kiellettyä ellei sitä näiden Käyttöehtojen tai
muualla Sivustolla nimenomaisesti sallita. Kuvien luvaton käyttö
saattaa rikkoa tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädäntöä,
yksityisyydensuojaan ja julkisuusuuteen liittyvää lainsäädäntöä sekä
viestintään liittyviä säädöksiä.

3. Any personal data (for example, your name, address,
telephone number or email address) you transmit to the
Site by electronic mail or otherwise, will be used by
'innocent ltd' in accordance with the Privacy Policy of the
Site. Any other communication or material you transmit
to the Site, such as questions, comments, suggestions or
the like, will be treated as non-confidential and
nonproprietary.

3. Sivustolle sähköpostitse tai muutoin lähettämiäsi henkilötietoja
(esim. nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite) käytetään
"innocent
ltd"
-palvelussa Sivuston Tietosuojalausekkeen
mukaisesti. Muuta Sivustolle lähettämääsi viestintää tai aineistoa
kuten kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia tai vastaavia ei
käsitellä luottamuksellisina ja ”innocent ltd” voi vapaasti
hyödyntää niitä toiminnassaan .

4. While 'innocent ltd' endeavours to include accurate and
up to date information in the Site, 'innocent ltd' makes no
warranties or representations as to its accuracy. 'innocent
ltd' assumes no liability or responsibility for any errors or
omissions in the content of the Site.

4. Vaikka "innocent ltd" pyrkii siihen, että Sivuston tiedot ovat
tarkkoja ja ajantasaisia, "innocent ltd" ei anna takuita
tarkkuudesta. "innocent ltd" ei vastaa Sivuston sisällön
mahdollisista virheistä tai puutteista.

5. Your use of and browsing in the Site are at your risk.
Neither 'innocent ltd' 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, incidental, consequential, indirect, or
punitive damages or losses arising out of your access
to, or use of, the Site provided that we do not limit in
any way our liability by law for death or personal injury
caused by our negligence.

6. Sivuston käyttö ja selaaminen ovat käyttäjän vastuulla. "Innocent
ltd" eikä sen sidosyritykset, agentit tai mikään muu osapuoli, joka on
osallistunut sivuston luomiseen, tuottamiseen tai luovuttamiseen
ole vastuussa suorista, satunnaisista, epäsuorista tai rangaistavista
vahingoista tai tappioista, jotka johtuvat sivuston käyttöoikeudesta
tai käytöstä, rajoittamatta kuitenkaan lakisääteistä vastuutamme
huolimattomuudesta johtuvan kuoleman tai henkilövahingon takia.

7. Subject to your compliance with these Terms and
Conditions, and solely for so long as you are permitted by
'innocent ltd' to access and use the Site, you may download
and view one (1) copy of any content and software on the
Site to which we provide you access or download, on any
single computer, solely for your personal, non-commercial
home use, provided that you keep intact all copyright and
other proprietary notices. Except as otherwise expressly
authorised in writing in advance by 'innocent ltd', you agree
not to reproduce, modify, rent, lease, loan, sell, distribute,
adapt, translate, create derivative works based (whether in
whole or in part) on, reverse engineer, decompile or
disassemble any services or software, all or any part of the
Site, or any materials made available through the Site.
Certain software may be governed by an additional end
user licence agreement to which you may be required to
agree before using such software.

6. Noudattamalla näiden Käyttöehtojen määräyksiä ja niin kauan kuin
”Innocent ltd” sallii Sivustolla vierailun ja sen käytön, voit ladata sekä
tarkastella yhtä (1) kopiota Sivuston sisällöstä ja ohjelmista joko sillä
vierailemalla tai lataamalla yhdelle tietokoneelle mutta ainoastaan
henkilökohtaiseen ja ei-kaupallista kotikäyttöä varten sekä
edellyttäen että pidät kaikki tekijänoikeuksia ja muita oikeuksia
koskevat ilmoitukset ennallaan. Muutoin kuin "innocent ltd":n
etukäteisellä nimenomaisella kirjallisella suostumuksella suostut
olemaan jäljentämättä, muokkaamatta, vuokraamatta, lainaamatta,
myymättä,
jakamatta,
muuntamatta,
kääntämättä,
luomatta johdannaisia
teoksia
(kokonaan
tai
osittain),
takaisinmallintamatta tai purkamatta palveluja, ohjelmistoja,
Sivuston osia tai Sivuston kautta saatavaa aineistoa. Joihinkin
ohjelmistoihin soveltuu erillinen loppukäyttäjäsopimus, johon
sitoutumista voidaan edellyttää ennen kyseisen ohjelmiston
käyttämistä.

8. 'innocent ltd' also assumes no responsibility, and shall not
be liable for, any damage to, or virus that may infect, your
computer equipment or other property on account of your
access to, use of browsing in the Site or your downloading
of any materials provided that we do not limit in any way
our liability by law for death or personal injury caused by
our negligence. Everything on the Site is provided to you
"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FORA PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT
provided that we do not limit in any way our liability by law
for death or personal injury caused by our negligence.

7.

"innocent ltd" ei myöskään vastaa tietokonelaitteisiisi tai muuhun
omaisuuteesi kohdistuvista vahingoista tai viruksista, jotka saattavat
tarttua sivuston selaamisesta tai materiaalin lataamisesta, emmekä
rajoita millään lailla lakisääteistä vastuutamme laiminlyönnistä
johtuvan kuoleman tai henkilövahingon takia. Kaikki sivustolla oleva
tarjotaan
"SELLAISENAAN" ILMAN
MINKÄÄNLAISTA,
NIMENOMAISTA TAI PIILEVÄÄ TAKUUTA SISÄLTÄEN RAJOITUKSETTA
PIILEVÄT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA
tiettyyn
tarkoitukseen,
SEKÄ
LOUKKAAMATTOMUUDESTA,
poikkeuksena
että
emme
rajoitta
lakisääteistä
vastuutamme
laiminlyönnistä
johtuvan
kuoleman
tai
henkilövahingon osalta.

9. Please note that some jurisdictions may not
allow the exclusion of implied warranties, so
some of the above exclusions may not apply
to you.

8.

Huomaa, että joissain maissa ei välttämättä sallita
piilevien takuiden poissulkemista, joten jotkin edellä
mainituista poikkeuksista eivät välttämättä koske
sinua.

10. 'innocent ltd' has not reviewed any or all of the sites linked
to the Site and is not responsible for the content or the
privacy policies of any off-site pages or any other sites
linked to the Site.

9.

'Innocent ltd' ei ole tarkistanut Sivustolle linkitettyjä sivustoja
sivuston ja, eikä ole vastuussa Sivuston ulkopuolisten sivustojen
sisällöstä tai tietosuojan tasosta.

11. Although 'innocent ltd' may from time to time, monitor
discussions, chats postings, transmissions, bulletin boards,
and the like on the Site, 'innocent ltd' is under no obligation
to do so and assumes no responsibility or liability arising
from the content of any such locations nor for any error,
defamation, omission, falsehood, obscenity, profanity,
danger, or inaccuracy contained in any information within
such locations on the Site.

10. Vaikka "innocent ltd" voi ajoittain valvoa keskusteluja, chatkeskusteluja, lähetyksiä, ilmoitustauluja ja vastaavia Sivustolla,
"innocent ltd":llä ei ole velvollisuutta niin tehdä eikä se vastaa niihin
liittyvästä
sisällöstä,
virheistä,
kunnianloukkauksesta,
laiminlyönnistä, puutteellisuudesta, epäsiveellisyydestä, kiroilusta,
vaarasta tai epätarkkuudesta, joka sisältyy tällaisiin tietoihin
Sivustossa.

12. You are prohibited from posting or transmitting any
unlawful, threatening, defamatory, obscene, scandalous,
inflammatory or profane material or any material that
could constitute or encourage conduct that would be
considered a criminal offence, give rise to civil liability, or
otherwise violate any law. 'innocent ltd' will fully cooperate
with any law enforcement authorities or court order
requesting or directing 'innocent ltd' to disclose the
identity of anyone posting any such information or
materials and reserves the right to remove any such
materials at any time from this Site.

11. On kiellettyä lähettää tai välittää laitonta, uhkaavaa, halventavaa ja
epäsiveellistä aineistoa tai muuta aineistoa, joka olisi rikollista
käytöstä tai kannustaisi siihen ja aiheuttaisi siviilioikeudellista
vastuuta tai muutoin olisi lainvastaista. "innocent ltd" tekee
yhteistyötä valvovien viranomaisten tai tuomioistuimen määräyksen
kanssa, jossa pyydetään tai määrätään "innocent ltd" jakamaan
tällaiset tiedot tai materiaalit lähettäneen henkilön henkilöllisyyden
sekä pidättää oikeuden poistaa Sivustolta tällaiset aineistot milloin
tahansa .

13. You must not use any registered or unregistered trade
marks on the Site without either our prior written
permission or the prior written permission of the relevant
trade mark owner.

12. On
kiellettyä
käyttää
rekisteröityneitä
tai
rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Sivustolla ilman meidän
etukäteistä kirjallista lupaa tai asianomaisen tavaramerkin omistajan
kirjallista lupaa.

14. With respect to information or materials that you choose
to display or post on any interactive services of the Site
("user content"), you grant 'innocent ltd' and its affiliated
entities a worldwide, non-exclusive, transferable, royaltyfree, perpetual, irrevocable right and license, without
compensation to you: (a) to use, reproduce, distribute,
adapt (including without limitation edit, modify, translate,
and reformat), derive, transmit, display and perform,
publicly or otherwise, such user content, in any media now
known or hereafter developed, for 'innocent ltd"s and the
affiliated entities' business purposes, and (b) to sublicense
the foregoing rights, through multiple tiers, to the
maximum extent permitted by applicable law. The
foregoing licenses shall survive termination of this
agreement for any reason. For each item of user content,
you represent and warrant that you have all rights
necessary for you to grant the licenses granted in this
section, and that such user content (as applicable), and
your provision or creation thereof through the Site,
complies with all applicable laws, rules, and regulations and
does not infringe or otherwise violate the copyright,
trademark, trade secret, privacy or other intellectual
property or other rights of any third party. You further
irrevocably waive any "moral rights" or other rights with
respect to attribution of authorship or integrity of materials
regarding each item of user content that you submit.

13. Sivuston interaktiivisiin palveluihin jakaessa tai lähettäessä tietoja
tai aineistoja ("Käyttäjän sisältö") myönnät innocent ltd':lle ja sen
sidosyrityksille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, siirrettävissä
olevan,
royalty-vapaan,
ikuisen,
peruuttamattoman,
ja
korvauksettoman oikeuden ja lisenssin: (a) käyttää, jäljentää, jakaa,
muuntaa (sisältäen rajoituksetta muokkaamisen, kääntämisen ja
uudelleenformatoinnin), johtaa, välittää, näyttää ja suorittaa
julkisesti tai muulla tavalla Käyttäjän sisältöä nykyisin tunnetuilla ja
tulevaisuudessa kehitetyillä tavoilla, innocent ltd ":n ja sen
sidosyritysten liiketoimintaa varten, ja (b) alilisensoida edellä
mainittuja oikeuksia, sisältäen alilisensinsaajien oikeuden edelleen
alilisensoida, siinä määrin kuin sovellettava laki mahdollistaa. Edellä
kuvatut lisenssit pysyvät voimassa vaikka tämä sopimus päättyisi
mistä tahansa syystä. Kunkin Käyttäjän sisällön osalta takaat, että
sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet tässä luvussa myönnettyjen
lisenssien myöntämiseksi, ja että tällainen Käyttäjän sisältö
(soveltuvin osin) ja sen lähettäminen ja luominen Sivuston kautta
noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja, säädöksiä ja määräyksiä eikä
loukkaa
tekijänoikeutta,
tavaramerkkiä,
liikesalaisuutta,
yksityisyydensuojaa tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta
kolmannen osapuolen oikeutta. Lisäksi peruuttamattomasti luovut
"moraalisiin oikeuksiin" tai muihin oikeuksiin vetoamisesta, jotka
koskevat tekijänoikeksia koskien lähettämäsi Käyttäjän sisältöä.

15. Please note that other Site visitors may post messages or
make statements in the services that are inaccurate,
misleading, deceptive, or offensive. 'innocent ltd' and the
affiliated entities neither endorse nor are responsible for
any opinion, advice, information or statements made in
any services by third parties. Without limitation, 'innocent
ltd' and the affiliated entities are not responsible for any
information or materials made available through the
services (including without limitation errors or omissions in
postings or links or images embedded in messages or
profiles) or results obtained by using any such information
or materials.

14. Huomaa, että muut Sivuston kävijät saattavat palveluissa lähettää
viestejä tai antaa lausuntoja, jotka ovat virheellisiä, harhaanjohtavia,
petollisia tai loukkaavia. "innocent ltd" ja sen sidosyritykset eivät tue
eivätkä vastaa kolmansien osapuolten palveluissa esittämistä
mielipiteistä, neuvoista, tiedoista tai lausunnoista. Rajoittamatta
"innocent ltd" ja sen sidosyritykset eivät vastaa mistään palveluista
saatavista tiedoista tai materiaaleista (mukaan lukien rajoituksetta
virheet tai puutteet, jotka ovat lähetyksissä tai viesteissä tai
profiileihin tai viesteihin liitetyissä linkissä tai kuvissa) tai tuloksista,
jotka on saatu käyttämällä tällaisia tietoja tai materiaaleja.

16. In these Terms and Conditions, 'affiliated entities'
means any direct or indirect parent, subsidiaries,
sponsors, or affiliated companies of ‘innocent ltd'.

15. Näissä käyttöehdoissa "Sidosyrityksillä" tarkoitetaan välittömiä
tai välillisiä "innocennt ltd":n emoyhtiöitä, tytäryhtiöitä,
sponsoreita tai siihen muutoin sidoksissa olevia yhtiöitä.

You agree to defend, indemnify and hold harmless 'innocent
ltd', its affiliated entities, and any other party involved in
creating, producing or delivering the Site, and their respective
directors, officers, employees, agents, shareholders, licensors
and representatives, from and against all claims, losses, costs
and expenses (including without limitation attorneys fees)
arising out of (a) your use of, or activities in connection with,
the Site, the services, or the software; (b) any violation of these
terms of use by you or through your account; or (c) any
allegation that any user content that you make available or
create through the Site, the services, or the software infringes
or otherwise violates the copyright, trademark, trade secret,
privacy or other intellectual property or other rights of any third
party.

Sitoudut puolustamaan ”innocent ltd”:tä ja vastaamaan kolmansille
osapuolille kaikista vaatimuksista, menetyksistä, kustannuksista
(mukaan lukien rajoituksetta asianajopalkkiot) , jotka johtuvat (a)
Sivuston, palveluiden tai ohjelmiston käytöstä tai muusta Sivustoon
liittyvästä toiminnastasi; (b) Sinun tai tilisi kautta aiheutetut näiden
Käyttöehtojen rikkomukset; tai (c) väitteistä, joiden mukaan
Sivuston, palveluiden, tai ohjelmiston kautta luomasi tai välittämäsi
käyttäjäsisältö
loukkaa
kolmansien
osapuolten
tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä,
liikesalaisuutta,
yksityisyydensuojaa tai muuta immateriaalioikeutta tai muita
kolmannen osapuolen oikeuksia. Sitoudut korvaamaan ”innocent
ltd”:lle tästä aiheutuneet kustannukset ja vahingot.

17. 'innocent ltd' may at any time revise these Terms and
Conditions by updating this posting. You are bound by
any such revisions and should therefore periodically visit
this page to review the then current Terms and
Conditions to which you are bound. You will be bound
by changes even if you do not re-visit this page to reread this notice.

17.

'innocent ltd' voi milloin tahansa tarkistaa näitä ehtoja
päivittämällä tämän ilmoituksen. Hyväksyt sitoutuvasi näihin
päivityksiin ja näin ollen sinun kannattaisi säännöllisesti vierailla
tällä sivulla, jotta voit tarkastella sinua kulloinkin sitovia
Käyttöehtoja. Päivitykset sitovat sinua, vaikka et vierailisikaan
tällä sivulla uudelleen.

18. These Terms and Conditions are governed by the laws of
England and Wales. By using the Site you agree to submit to
the exclusive jurisdiction of the English courts (or Scottish
courts if you are resident in Scotland) in the event of any
dispute.

18.

Näihin Käyttöehtoihin soveltuu Englannin ja Walesin
lait. Käyttämällä Sivustoa hyväksyt Englannin tuomioistuimien (tai
skotlantilaisten tuomioistuinten, jos asut Skotlannissa) yksinomaisen
toimivallan riitatilanteissa.

19. We will only use your personal information as set out in our
Privacy Policy:
20. www.innocentdrinks.co.uk/static/LEGAL/innocent-privacypolicy.pdf.

19.

Käytämme henkilötietojasi ainoastaan tietosuojalausekkeemme
mukaisesti: http://www.innocentdrinks.fi/static/LEGAL/innocentprivacy-policy-FI.pdf

21. Please note that these terms of use, their subject matter and Huomaa, että näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Englannin lakia. Käyttämällä
their formation, are governed by English law. You and we sivustoa hyväksyt, että Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on
both agree that the courts of England and Wales will have yksinomainen toimivalta Käyttöehtoihin ja Sivustoon liittyen.
exclusive jurisdiction.

Trade Marks
 All of innocent’s registered trademarks stand in the
name of Fresh Trading Limited and are registered in
the UK and throughout Europe.
 innocent and the dude logo (in all forms) are registered
trade marks of Fresh Trading Limited.
 The bottle shape and cow logo are registered
trademarks of Fresh Trading Limited.
 The carafe bottle design is a registered trade mark of Fresh
Trading Limited.
 ‘nothing but nothing but fruit’ is a registered trade mark of
Fresh Trading Limited.
 ‘buy one get one bee’ is a registered trade mark of Fresh
Trading Limited.
 ‘buy one get one tree’ is a registered trade mark of Fresh
Trading Limited.
 ‘innocent by nature’ is a registered trade mark of Fresh
Trading Limited.
 Innocent juicy drink is a registered trade mark of Fresh
Trading Limited.
 Innocent les fruits tout nus and logo are registered
trademarks of Fresh Trading Limited.
 ‘Innocent squeezies’ is a registered trade mark of Fresh
Trading Limited.
 Innocent veg pot is a registered trade mark of Fresh Trading
Limited.
 This Water is a registered trade mark of Fresh Trading

Tavaramerkit
·
Kaikki innocent ltd:n rekisteröidyt tavaramerkit ovat Fresh
Trading Limitedin nimissä ja ne on rekisteröity Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja kaikkialla Euroopassa.
·
innocent-logo ja dude-logo (kaikissa muodoissaan) ovat Fresh
Trading Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
·
Pullon muoto ja lehmän merkki ovat Fresh Trading Limitedin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
·
Karahvi-pullon malli
on Fresh Trading Limitedin rekisteröity
tavaramerkki.
·
"nothing but nothing but fruit" on Fresh Trading Limitedin rekisteröity
tavaramerkki.
·
"buy one get one bee" on Fresh Trading Limited -yrityksen rekisteröity
tavaramerkki.
·
"buy one get one tree" on Fresh Trading Limited -yrityksen rekisteröity
tavaramerkki.
·
"innocent by nature" on Fresh Trading Limitedin rekisteröity
tavaramerkki.
·
Innocent
juicy
drink
on Fresh
Trading
Limitedin rekisteröity tavaramerkki.
·
Innocent les fruits tout nus ja logo ovat Fresh Trading Limitedin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
·
"Innocent squeezies" on Fresh Trading Limitedin rekisteröity
tavaramerkki.
·
Innocent veg pot on Fresh Trading Limitedin rekisteröity tavaramerkki.
·
This Water on Fresh Trading Limitedin rekisteröity tavaramerkki.
Epäselvyyden välttämiseksi edellä mainittu ei ole tyhjentävä luettelo

Limited.
For the avoidance of doubt, the above is not a complete
list of trade marks of innocent ltd or its affiliates.

innocent ltd:n tai sen sidosyritysten tavaramerkeistä.

