TAG HEUER, КЛОН НА LVMH SWISS MANUFACTURES SA
УСЛОВИЯ НА УЕБСАЙТА ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ
Този документ (заедно с документите, на които се позоваваме в него), ви дава информация
за нас и правните условия ("Условия"), при които продаваме всички продукти ("Продукти")
от нашия уебсайт (нашия "сайт") на вас. Тези Условия се прилагат за договор между нас
за продажбата на Продукти, предназначени за вас ("Договор").
Моля, прочетете тези Условия внимателно и се уверете, че ги разбирате, преди да
поръчате Продукти от нашия сайт.
Като поръчате някой от нашите продукти, вие потвърждавате, че сте на възраст 18 години
или повече и се съгласявате да спазвате настоящите Условия и другите документи,
посочени в настоящите Условия. Моля, отпечатайте копие от настоящите Условия за
бъдещи справки.
От време навреме изменяме настоящите Условия, както е посочено с клауза 6. Всеки път,
когато поръчвате Продукти от нашия сайт, такава поръчка ще е предмет на Условията,
които се прилагат към този момент.
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС
1.1. Ние сме TAG HEUER, КЛОН НА LVMH SWISS MANUFACTURES SA, компания,
регистрирана в Нюшател, Швейцария, в Търговския фирмен регистър под номер CHE481.404.745, със седалище на адрес 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux-deFonds, Switzerland, (“ние” или “нас”). Ние управляваме уебсайта www.tagheuer.com.
1.2. Моля, имайте предвид, че TAG Heuer е партньор с Global-е, компания, регистрирана в
Швейцария, чиито адрес на управление е c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar,
Switzerland, регистрирана под номер CHE-133.547.375, за да ви позволим да правите
поръчка във вашата страна, в която TAG Heuer обикновено не предоставя услуги за
обработка и изпълнение на поръчки.
2. ПРОДУКТИ
2.1. Описанието на продуктите на нашия сайт е само ориентировъчно, а изображенията на
Продуктите са само с цел онагледяване. Въпреки че полагаме всички усилия да бъдем
възможно най-точни при описанието на Продуктите на нашия сайт (включително, без
ограничение на големината, теглото, капацитета и размерите на Продуктите) и да
показваме цветовете точно, описанието е само ориентировъчно и не можем да
гарантираме, че цветовете, показвани на нашия сайт, отразяват точно цвета на
Продуктите.
2.2. Опаковката на продуктите може да се различава от тази, която е показана на
изображенията на нашия сайт.
2.3. Всички продукти, показани на нашия сайт, зависят от наличността. Ще ви
информираме веднага по имейл, ако Продуктът, който сте поръчали, не е наличен. Ако
Продуктът, който сте поръчали, не е наличен, няма да обработим вашата поръчка.

3. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Използваме личната информация, която ни предоставяте, в съответствие с и за целите,
посочени в нашата Политика за поверителност, която е достъпна на
https://www.tagheuer.com/privacy-policy.html. Global-е също може да обработва вашата
лична информация, както допълнително е описано в неговата Политика за поверителност,
която е достъпна на https://s3.global-e.com/merchantscontent/TagHeuer/LegalDocs/Global-ePrivacy-Policy_comments-GE-29-3-2021_Final.pdf. Моля, отделете време да я прочетете,
тъй като тя включват важни условия, които се отнасят до вас.
4. ВАШИТЕ ПРАВА КАТО ПОТРЕБИТЕЛ
Като потребител имате законни права във връзка с Продукти, които продаваме на нашия
сайт и са дефектни или не съответстват на описанието. Нищо в тези Условия няма да
накърни вашите законни права.
5. КАК СЕ ИЗГОТВЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ ВАС И НАС
5.1. Процесът на поръчка ви позволява да проверите и коригирате грешки, преди да ни
изпратите поръчката. Моля, отделете време да прочетете и да проверите вашата поръчка,
преди да ни я изпратите. Ако ни изпратите поръчка, която съдържа грешка, моля, при първа
възможност да се свържете с нас на hq.customercare@tagheuer.com или +41 (0)32 919
9600, за да коригираме грешката. Ще се опитаме да коригираме грешка в подадената от
вас поръчка преди тя да бъде обработена, но не можем да гарантираме това.
5.2. След като направите поръчка, ще получите имейл от нас, който потвърждава, че сме
получили вашата поръчка. Това потвърждение на поръчката не означава, че вашата
поръчка е приета от нас. Ще потвърдим приемането на вашата поръчка като ви изпратим
имейл съобщение, което потвърждава, че Продуктите са изпратени (Потвърждение за
изпращане). Ако подозираме, че нечия идентичност, адрес, имейл адрес и/или
информацията за плащане се използва с измама или по непозволен начин, можем да
изискаме допълнителна проверка или информация, преди да приемем поръчка. Договорът
между нас ще се изготви само когато ви изпратим Потвърждението за изпращане.
5.3. Ако нямаме възможност да ви доставим Продукт (например, защото този Продукт не е
на склад, вече не е наличен или поради грешка в цената на нашия сайт) или ако
подозираме, че поръчката ви е с измама или направена в качеството ви на търговец на
дребно или дистрибутор или недобросъвестно направена по друг начин или не е
предназначена за лично ползване, ще ви информираме за това по имейл и няма да
обработим вашата поръчка. Ако вече сте заплатили за Продукта, ще ви възстановим
пълната сума във възможно най-кратък срок и във всеки случай в рамките на 14 дни от
нашето имейл известие до вас.
6. НАШЕТО ПРАВО ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ
6.1. От време навреме можем да преразгледаме настоящите Условия. Трябва да прочетете
настоящите Условия внимателно преди да закупите всеки Продукт от нашия сайт.
6.2. Всеки път, когато поръчвате Продукти от нас, към Договора между вас и нас се
прилагат Условията в сила към този момент.
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6.3. Ако преразгледаме настоящите Условия и вие вече сте направили поръчка при нас,
преразгледаните Условия няма да се прилагат към поръчката, която сте направили.
7. ВРЪЩАНЕ
7.1. Искаме да сте бъдете напълно доволни от вашата поръчка. При някои изключения,
описани по-долу, ако по някаква причина не сте доволни, ние с удоволствие ще приемем
връщане от ваша страна, в рамките на 30 дни от доставката на оригиналния Продукт, за
наша сметка.
7.2. За да върнете Продукт, моля, следвайте нашия процес за връщане, приложен във
вашата пратка и чрез тази връзка за нашите трансгранични поръчки.
7.3. Моля, имайте предвид: разрешение за връщане трябва да се подаде в рамките на 30
дни от получаване на поръчката. Освен това, всички Продукти трябва да се връщат с
оригиналната разписка, в неизползвано и съвсем ново състояние, с цялата оригинална
транспортна опаковка и опаковка на Продукта, защитни материали и етикети на място.
7.4. Няма да приемем връщане, ако Продуктът е с признаци на износване или е бил
използван или по някакъв начин има промяна в първоначалното му състояние.
7.5. Персонализирани продукти се считат за окончателна продажба и не могат да се
връщат за замяна или възстановяване на заплатената сума.
7.6. Верижки за часовници, които са били коригирани по ваше искане, трябва да са били
коригирани от нас или от оторизиран търговец на TAG Heuer и следва да се върнат с всички
първоначално доставени звена на верижката.
7.7. Ако сте заплатили такси за внос (както е определено в клауза 11 по-долу) във връзка с
вашата поръчка (предварително заплатени при оформяне на поръчката или заплатени при
получаване на поръчката директно на съответните органи), вие потвърждавате, че (i)
трябва да търсите възстановяване на разходите директно от съответните органи във
вашето местоназначение, че (ii) единствено ваша отговорност е да поискате
възстановяване на такива такси за внос от съответните органи във вашата
местоназначение и че (iii) ние не можем да гарантираме, че такова искане ще бъде
успешно. Ако имате предварително заплатени такси за внос, по ваше писмено искане,
можем да окажем подходящи усилия, за да ви помогнем при получаване на възстановяване
за такива такси за внос и за тази цел трябва да ни предоставите пълномощно, за да
действаме от ваше име, с цел да се опитаме и да получим такова възстановяване (обаче,
това пълномощно не е гаранция, че такова възстановяване ще бъде успешно).
8. ДОСТАВКА
8.1. Не таксуваме нашите клиенти за изпращане и обработка. Обикновено изпращаме
всички стоки като използваме надежден превозвач. В зависимост от държавата на
доставка, моля да предвидите от 3 до 30 календарни дни за доставка, след като сте
получили Потвърждението за изпращане.
8.2. За точни данни и справка за проследяване на пратката, моля, вижте нашето имейл
съобщение за потвърждение на вашата доставка.
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8.3. Ако получите известие за неуспешен опит за доставка, ваше задължение е да
използвате предоставените данни, за да се свържете с компанията за доставки за
уреждане на повторна доставка. Ако сте избрали метод за доставка, който не изисква
подпис при доставка и няма никой, който да получи Продукта, ние си запазваме правото да
го оставим пред вратата, в приемната или на рецепцията, според случая.
8.4. Моля, имайте предвид, че може да констатирате забавяне на доставката поради
митнически изисквания на вашата държава.
8.5. Моля, имайте предвид, че Продуктите могат да подлежат на местни митнически такси.
9. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И РИСК
9.1. Правото на собственост върху и собствеността на поръчания Продукт се прехвърля на
вас в момента, в който Продуктът се изпрати до вас (при условие, че сте извършили пълно
заплащане на цената на Продукта заедно таксите за доставка и други такси, подлежащи
на заплащане при настоящите Условия, според случая).
9.2. Рискът от повреда или загуба на Продукта се прехвърля на вас при доставка до вас
или на някой, определен от вас, за да пренесе или да придобие собствеността върху
Продукта от ваше име.
10. ЦЕНА НА ПРОДУКТИТЕ И ТАКСИ ЗА ДОСТАВКА
10.1. Цените на Продуктите ще бъдат според обявените на нашия сайт от време на време.
Моля, вижте клауза 10.3 за информация относно грешки в цените на нашия сайт.
10.2. Цените за нашите Продукти могат да се променят от време на време. Промени в
цената на Продуктите на нашия сайт няма да засягат поръчка за Продукт(и), която сме ви
потвърдили чрез Потвърждение за изпращане.
10.3. Нашият сайт съдържа голям брой Продукти. Въпреки нашите разумни усилия, не
може да се изключи възможността някои от Продуктите на нашия сайт да бъдат с
неправилна цена. Ако грешката в цената е очевидна и несъмнена и може логично да бъде
разпозната от вас като погрешна, ние не трябва да ви предлагаме Продуктите на
неправилната (по-ниска) цена. В такъв случай ние ще се свържем с вас, за да ви
информираме за тази грешка и ще ви дадем възможност да продължите с покупката на
Продукта на правилната цена или ще анулираме вашата поръчка. Няма да обработим
вашата поръчка, докато не получим указания от вас. Ако не можем да се свържем с вас
чрез данните за връзка, които предоставяте по време на процеса на поръчка, ще считаме
поръчката за анулирана и ще ви уведомим в писмена форма.
11. ДАНЪК, РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА И ТАКСИ ЗА ВНОС
11.1. Вие закупувате Продукта във вашата местна валута и на цена, която обикновено
включва всички приложими данъци върху продажбите (като Данък върху добавената
стойност), заедно с евентуални разходи и такси за международна доставка (“Разходи за
доставка") и, ако е приложимо и достъпно за предварително плащане, евентуални вносни
мита, тарифи и подобни такси, които могат да бъдат наложени от местоназначението на
доставката (“Такси за внос"). Без предизвестие и от време на време Разходите за доставка
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и/или Таксите за внос могат да се покриват частично или напълно. Сайтът ще предоставя
подробности за такива оферти преди завършване и подаване на поръчката.
11.2. За някои местоназначения на доставка и/или Продукти може да ви бъде предложена
възможност да предплатите прилаганите Такси за внос, които след това ще бъдат
изчислени и добавени или включени в крайната цена, когато подадете поръчката. В някои
случаи в цената на Продукта може вече да са включени Таксите за внос.
11.3. В случай, че възможността за предплащане на прилаганите Такси за внос е достъпна
за вас и вие избирате предплащане на такива Такси за внос или ако Таксите за внос вече
са били включени в цената на Продукта, вашата крайна цена ще бъде напълно
гарантирана, а действителните Такси за внос ще бъдат заплатени от ваше име на
съответните органи, както са определени от местоназначението на вашата доставка при
внос на вашата поръчка.
11.4. Нашият партньор Global-е може да сключи договор с местен лицензиран митнически
агент в съответното местоназначение. Приемането на настоящите Условия служи за
разрешение за съответния митнически агент, който да действа като ваш агент, за: (i) да
извършва транзакции с местните съответни органи, (ii) да попълва, подава и изпълнява
съответни документи от ваше име във връзка с вноса на Продуктите от вашата поръчка,
(iii) да улеснява заплащането на приложимите Такси за внос; и (iv) ако е приложимо, да
върне такъв Продукт на нас (съобразно настоящите Условия). Въпреки това, вие приемате,
че в случай на връщане на Продукта, вие (а не ние, Global-е или някой от тяхно име) ще
носите цялата отговорност да поискате връщане на такива Такси за внос от съответния
данъчен орган, доколкото това е възможно и нито Global-e, нито ние, ще носим отговорност
или ще имаме задължение във връзка с такова искане.
11.5. Може да решите да не предплащате Таксите за внос при оформяне на поръчката или
възможността за предплащане на Такси за внос може да не е достъпна за
местоназначението на вашата доставка или за Продукта. В такива случаи (т.е. когато не се
прилага предплащане): (i) за ваше сведение, сумата на Таксите за внос, показана под
възможността за предплащане при оформяне на поръчката, може да не отразява
действителните Такси за внос, подлежащи на заплащане от вас, както е определено от
съответния орган на местоназначението, която може да бъде по-голяма или по-малка от
такава предварителна оценка и (ii) ще носите цялата отговорност за заплащането на всички
приложими Такси за внос директно на съответния орган (и за възстановяване на сумата в
случай на анулиране или връщане на Продукти, до степента, разрешена в настоящите
Условия), както е определено от органите в местоназначението на доставката и нито
Global-e, нито ние ще носим отговорност или ще имаме задължение във връзка с
гореизложеното. Освен това, ако не успеете да заплатите Такси за внос без основателна
причина, което води до падане на отговорността върху нас, Global-е или превозвача,
сумата на Таксите за внос може да бъде приспадната от суми за възстановяване или от
други суми, за които можете да претендирате, доколкото позволява приложимото
законодателство.
11.6. Ако сте избрали да не предплащате Такси за внос или не сте успели да заплатите
Таксите за внос или сте отказали да приемете Продуктите освен в случаите, предвидени в
процедурата за връщане съгласно настоящите условия, за всеки случай, който води до
връщане или необходимост от връщане на Продуктите може да носите отговорност за
разходите за връщане на доставката и сумата, заплатена от от вас за извършване на
доставката до вас може да не ви бъде върната или възстановена. Също така можем да ви
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начислим допълнителни преки или косвени такси, произтичащи от упоменатото неуспешно
плащане или отказ, доколкото позволява приложимото законодателство. Ако това е
съгласно настоящите Условия, можем да ви върнем и възстановим стойността на
Продуктите, но не и Таксите за внос, които могат или не могат да подлежат на
възстановяване от съответните органи.
12. ПЛАЩАНЕ
12.1. Всички цени на нашия сайт са в местни валути.
12.2. Можете да платите за Продукти само чрез дебитна или кредитна карта или чрез друго
платежно средство, приемливо за нас. Вие приемате да заплатите напълно цените за
покупки, които сте направили, чрез кредитна или дебитна карта, едновременно с вашата
онлайн поръчка или чрез друго платежно средство, приемливо за нас. Наличността на
такова платежно средство зависи от вашето географско местоположение. Заплащането за
Продуктите е предварително.
12.3. Вие приемате и се съгласявате, че: (i) ще бъдете таксувани от Global-е или един от
неговите оператори на системи за разплащане на трета страна (“Оператори на системи за
разплащане"), чрез метода на плащане, който сте избрали за вашата поръчка и такива
други суми, подлежащи на плащане съгласно настоящите Условия, които могат да са
дължими във връзка с поръчката; (ii) ще предоставите валидна и актуална информация за
себе си; (iii) можем да използваме инструментите, софтуера или услугите на Оператори на
системи за разплащане за обработка на транзакции от наше име; и (iv) може да бъдете
таксувани с допълнителни такси (като такса за чуждестранна транзакция или
трансгранична такса) или такси, начислени от вашата банка или издателя на
кредитната/дебитната ви карта, и тъй като това зависи единствено от отношенията и
търговските условия между вас и вашата банка/издателя на кредитната/дебитната ви
карта, а ние по никакъв начин не можем да знаем предварително дали ще ви бъдат
начислени такива такси, тъй като всяка банка и издател на кредитни/дебитни карти има
своя собствена политика, а нашият ангажимент е да получим определената сума при
оформяне на поръчката във вашата местна валута
12.4. В зависимост от вашето местоположение, плащането може да бъде насочено чрез
клон на Global-E (напр. Global-e Australia Pty Ltd.).
12.5. Ако избраният от вас начин на плащане при оформяне на поръчката поддържа
механизъм за оторизация (например, повечето кредитни/дебитни карти), когато направите
поръчката, ще бъде разрешена само съответната сума. Ще бъдете таксувани само след
изпращане на Продукта до вас, освен ако поръчката не е "предварително заявена" или е
поръчка от подобен вид, при който таксуването може да се извърши още преди изпращане
на Продукта, в зависимост от реквизитите на предварително поръчания Продукт. Ако
начинът на плащане, който сте избрали, не поддържа механизъм за оторизация,
таксуването ще се извърши непосредствено при подаване на поръчката (или друг такъв
интервал, определен от този конкретен начин на плащане, който използвате, ако е
приложимо). Моля, имайте предвид, че ще бъдете таксувани с цялата сума на поръчката,
дори ако поръчката се изпраща на части. Когато като начин на плащане се предлага
PayPal/PayPal Express, цялата сума на вашата покупка може да се изтегли веднага след
подаване на поръчката. Предплащането не накърнява вашите законни права съгласно
настоящите Условия (в т.ч. право на възстановяване на сумата, например).
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12.6. Само в някои други юрисдикции можете да получите възможност да закупите стоки,
като използвате решението "Klarna" като начин на плащане. Условията, които ще се
прилагат за плащане по фактура с Klarna, могат да се намерят на адрес
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/eid/en_de/invoice?fee=0,
като
се
посочва, че немският (а не английският) е водещият и задължителен език на такива
условия. Допустимостта за използване на начин на плащане чрез фактуриране от Klarna
ще се определи от Klarna по тяхно усмотрение и ние не носим отговорност по отношение
на вашето използване на Klarna като начин на плащане. Когато решите да закупите
Продукта чрез плащане по фактура с Klarna, ще трябва да споделите вашите лични данни
с Klarna и условията на Политиката за поверителност на Klarna ще се прилагат за тяхното
използване на вашата лична информация.
12.7. Някои Продукти, които закупувате на нашия сайт, могат да са предмет на
допълнителни Условия, които ще ви бъдат посочени в момента на такава покупка.
12.8. Ако не извършите плащане, дължимо на нас до крайната дата за плащане, можем:
(а) незабавно да прекратим Договора между вас и нас. Ще се свържем с вас в
писмена форма, за да ви уведомим, че Договорът е бил прекратен; и
(б) да ви начислим лихва за просрочена сума в размер на 3% годишно над основния
лихвен процент за кредитиране на нашата банка от време на време. Тази лихва ще
се натрупва ежедневно от крайната дата за плащане до датата на действителното
плащане на просрочената сума, независимо дали преди или след решение. Трябва
да ни платите лихвите заедно с просрочена сума.
12.9. Ако оспорите плащане, което сте направили добросъвестно и се свържете с нас, за
да ни уведомите своевременно след като сте извършили плащането, което оспорвате,
клауза 12.8 (б) няма да се прилага за периода на спора.
13. НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС КАТО ПОТРЕБИТЕЛ
13.1. Ако не успеем да спазваме настоящите Условия, ние ще носим отговорност пред вас
за загубата или вредата, която сте понесли, което е предвидим резултат от нашето
нарушение на настоящите Условия, но няма да носим отговорност за загуба или вреда,
която не е предвидима.
13.2. Доставяме Продукти само за битово и лично ползване. Вие приемате да не
използвате Продукта за никакви търговски, делови цели или с цел препродажба и ние не
поемаме отговорност пред вас за загуба на печалба, търговска загуба, прекъсване на
търговска дейност или загуба на търговска възможност.
13.3. В никакъв случай, включително, но без да се ограничава до небрежност, ние или някоя
от нашите дъщерни компании или някой от техните директори, служители, работници,
акционери, агенти или доставчици на услуги или съдържание (наричани общо “защитени
субекти") ще носим отговорност за косвени, специални, случайни, последващи вреди или
вреди с възпиращ или наказателен характер, произтичащи от или свързани пряко или
косвено с Продуктите.
13.4. В никакъв случай общата съвкупна отговорност на защитените субекти пред вас за
всички вреди, загуби и мотиви за искове (независимо дали са по договор или в
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закононарушение, включително, но без да се ограничава до, небрежност или по друг
начин), произтичащи от настоящите Условия или Продукт, поръчан чрез нашия сайт, няма
да надвишава в съвкупност сумата, заплатена от вас за закупуването на Продукти чрез
нашия сайт, с изключение на предвиденото в клауза 13.5.
13.5. По никакъв начин не изключваме или ограничаваме нашата отговорност за:
(а)
(б)
(в)

смърт или телесна повреда, причинена поради нашата небрежност;
измама или измамно погрешно представяне;
въпрос, който по закон не може да е ограничен или изключен.

14. СЪБИТИЯ ИЗВЪН НАШ КОНТРОЛ
14.1. Не отговаряме и няма да носим отговорност за неизпълнение или забавяне на
изпълнението на някое от нашите задължения по Договор, което е причинено от действие
или събитие извън нашия разумен контрол (“Събитие извън наш контрол").
14.2. Ако настъпи Събитие извън наш контрол, което засяга изпълнението на нашите
задължения по Договор:
(a) ще се свържем с вас веднага щом това е разумно възможно, за да ви уведомим;
и
(б) нашите задължения по Договор ще бъдат прекратени, а времето за изпълнение
на нашите задължения ще бъде удължено за продължителността на Събитието
извън наш контрол. Когато Събитието извън наш контрол засегне нашата доставка
на Продукти до вас, ние ще уредим нова дата на доставка до вас след края на
Събитието извън наш контрол.
15. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ
15.1. До максималната степен, позволена от закона, ние отхвърляме всички изрични или
подразбиращи се гаранции или изявления по отношение на Продукти, поръчани или
предоставяни чрез сайта, и с настоящото отхвърляме, а вие с настоящото се отказвате, от
гаранции и изявления, направени в продуктовата документация, документи с често
задавани въпроси или по друг начин на сайта или в кореспонденция с нас или нашите
агенти.
15.2. До максималната степен, позволена от закона, Продукти, поръчани или предоставени
чрез сайта, се предоставят от нас “такива, каквито са", при условие че предходният отказ
от отговорност не се прилага до степента, ако се прилага изобщо, за гаранция на Продукти,
предлагани от нас или съответния производител на Продукт, съдържащ се в доставената
до вас опаковка, както е описан конкретно на сайта или както е посочен по друг начин в
споразумение, отделно сключено в писмена форма между вас и нас или нашия
лицензодател или доставчик.

16. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС И ВРЪЗКА МЕЖДУ НАС
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16.1. Когато в настоящите Условия се позоваваме на “в писмена форма”, това ще включва
имейл съобщение.
16.2. Можете да се свържете с нас по всякаква причина като използвате следните средства:
(а)
(б)

Имейл hq.customercare@tagheuer.com;
Телефон +41 (0)32 919 9600.

16.3. Ако е необходимо да се свържем с вас или да ви уведомим в писмена форма, ние ще
направим това по имейл или чрез предварително платено пощенско известие на адреса,
който ни предоставяте във вашата поръчка.
17. ДРУГИ ВАЖНИ УСЛОВИЯ
17.1. Можем да прехвърлим нашите права и задължения по Договор към друга
организация, но това няма да засегне вашите права или задължения по настоящите
Условия.
17.2. Можете да прехвърлите вашите права или задължения по настоящите Условия на
друго лице, ако се съгласим в писмена форма.
17.3. Настоящият Договор е между вас и нас. Освен изрично предвиденото в тази клауза,
никое лице, което не е страна по този договор, няма да има никакви права, които да
прилагат за някое от неговите условия. Правата на страните да прекратят, отменят или
приемат промяна, отказ или уреждане по настоящия Договор, не подлежат на съгласие от
никое друго лице.
17.4. Всеки от параграфите на настоящите Условия действа отделно. Ако някой съд или
съответен орган реши, че някой от тях е противозаконен или неприложим, останалите
параграфи ще останат в пълна сила и действие.
17.5. Ако не успеем да изискаме настойчиво да изпълните някое от вашите задължения по
настоящите Условия или ако не упражним нашите права срещу вас или ако се забавим да
направим това, това няма да означава, че сме се отказали от нашите права срещу вас и
няма означава, че вие не трябва да спазвате тези задължения. Ако се откажем от
неизпълнение на задължение от вас, ние ще направим това само в писмена форма и
писмено отказваме не означава, че ние автоматично ще се откажем по-късно
неизпълнение на задължение от вас.
17.6. Настоящите Условия се уреждат от швейцарското законодателство. Това означава
Договор за закупуване на Продукти чрез нашия сайт и всеки спор или иск, произтичащ от
или във връзка с Договора (включително извъндоговорни спорове или претенции), ще се
урежда от швейцарското законодателство. Както вие, така и ние, приемаме, че съдилищата
на Швейцария ще имат изключителната юрисдикция.
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