TAG HEUER, КЛОН НА LVMH SWISS MANUFACTURES SA
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
Настоящите условия за ползване (“Условия за ползване”), заедно с посочените в
документи, се прилагат за всяко ползване на нашия уебсайт www.tagheuer.com
(“Уебсайт”), включително, но без да се ограничава само до достъп, разглеждане или
регистриране за използване на нашия Уебсайт. Настоящите Условия за ползване ви
представят информация за нас и условията, при които можете да използвате нашия
Уебсайт.
Моля, прочетете тези Условия за ползване внимателно и се уверете, че ги разбирате,
преди да започнете да използвате нашия Уебсайт. Препоръчваме да отпечатате копие
от настоящите Условия за ползване за бъдещи справки.
Като използвате нашия уебсайт, вие потвърждавате, че приемате настоящите Условия
за ползване и че ще ги спазвате. Ако не сте съгласни с настоящите Условия за ползване,
не трябва да използвате нашия Уебсайт.
1. ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ УСЛОВИЯ
Настоящите Условия за ползване се позовават на нашата Политика за поверителност,
която се отнася и за вашето използване на нашия Уебсайт. Нашата Политика за
поверителност определя информация за начина, по който използваме вашите лични
данни. Ако закупите продукти от нашия Уебсайт, нашите Условия ще се прилагат за
продажбата на продуктите на вас. Моля, отделете време да я прочетете, тъй като тя
включват важни условия, които могат да се отнасят до вас.
2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС
Този Уебсайт се публикува от TAG Heuer, клон на LVMH Swiss Manufactures SA,
компания, регистрирана в Нюшател, Швейцария, в Търговския фирмен регистър под
номер CHE-481.404.745, със седалище на адрес 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La
Chaux-de-Fonds, Switzerland.
3. НАШЕТО ПРАВО ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ
Можем да преразгледаме настоящите Условия за ползване по всяко време чрез
изменение на тази страница. Моля, проверявайте тази страница от време на време, за
да сте сигурни, че сте информирани за промените, които сме направили, тъй като те са
задължаващи за вас. Вашето използване на Уебсайта, продължаващо след
публикуване на такива промени, ще се счита за приемане на такива промени.
4. ПРОМЕНИ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ
4.1 От време на време можем да актуализираме нашия уебсайт и да променяме
съдържанието по всяко време. Въпреки това, моля да имате предвид, че съдържанието
на нашия Уебсайт може да е остаряло и ние не сме задължени да го актуализираме.
4.2 Ние не гарантираме, че нашият Уебсайт или съдържание от него ще е без грешки
или пропуски.

5. ДОСТЪП ДО НАШИЯ УЕБСАЙТ
5.1 Достъпът до нашия Уебсайт е безплатен.
5.2 Ние не гарантираме, че достъпът до нашия Уебсайт или съдържание от него ще е
винаги възможен и непрекъснат. Достъпът до нашия Уебсайт е разрешен временно.
Можем да спрем, да оттеглим, да прекратим или да променим целия Уебсайт или част
от него без предизвестие. Няма да носим отговорност пред вас, ако по някаква причина
нашият Уебсайт не е достъпен в даден момент или за даден период.
5.3 Вие носите отговорност, за да направите всичко необходимо, за да имате достъп до
нашия Уебсайт.
5.4 Също така, носите отговорност, за да гарантирате, че всички лица, които имат
достъп до нашия Уебсайт чрез вашата интернет връзка, са информирани за настоящите
Условия за ползване и други приложими условия и че те ще ги спазват.
6. ВАШИЯТ ПРОФИЛ И ПАРОЛА
6.1 На нашия уебсайт можете да си регистрирате профил. Ако при регистриране на
профил, ние ви предоставим потребителски идентификационен код, парола или друга
информация като част от нашите процедури за сигурност, вие трябва да разглеждате
такава информация като поверителна. Вие не трябва да я разкривате на трета страна.
6.2 Ние имаме право да деактивираме потребителски идентификационен код или
парола, независимо дали е избрана от вас или предоставена от нас, ако по наше
обосновано мнение вие не сте изпълнили някоя от разпоредбите на настоящите
Условия за ползване.
6.3 Ако знаете или подозирате, че някой друг, освен вас, знае вашия потребителски
идентификационен код или парола, моля своевременно да се свържете с нас на
https://www.tagheuer.com/contact.
6.4 Можем да използваме информация, която сте ни предоставили, за да се свържем с
вас за продукти или услуги, за които считаме, че може да представляват интерес за вас.
За допълнителна информация, моля, вижте нашата Политика за поверителност,
достъпна тук https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy.
7. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
7.1 TAG Heuer и/или неговите лицензодатели притежават цялото право, собственост и
интереси върху и за Уебсайта, включително без да се ограничават до целия текст,
графики, фотографии, аудио-, видео-клипове, лога, художествено оформление, данни,
компютърен код и други материали, съдържащи се в или показвани на Уебсайта
("съдържание"), както и оформлението и дизайна на Уебсайта и организацията на
съдържанието на Уебсайта, включително, но без да се ограничава до авторски права,
търговски марки (както е определено по-долу), патентни права и друга интелектуална
собственост и права на собственост върху тях. Вашето използване на Уебсайта не ви
дава собственост върху съдържание на уебсайта. Те са защитени от законите и
договорите за авторско право по целия свят. Всички такива права са запазени. При
условията на тези Условия за ползване, TAG Heuer ви дава ограничен, отменяем,
неподлежащ на преотстъпване и непрехвърляем лиценз за използване на Уебсайта и
материалите, съдържащи се в него само за ваше лично, домашно и частно ползване.

7.2 Можете да отпечатате едно копие и можете да изтеглите извадки на страница (и) от
нашия Уебсайт за ваше лично ползване и можете да насочите вниманието на други в
рамките на вашата организация към съдържание, публикувано на нашия Уебсайт.
7.3 Не трябва да променяте хартиените или цифровите копия на материали, които сте
отпечатали или изтеглили по някакъв начин, и не трябва да използвате никакви
илюстрации, снимки, видео- или аудио серии или графики отделно от придружаващ
текст.
7.4 Не трябва да използвате никаква част от съдържанието на нашия Уебсайт за
търговски цели, без да сте получили конкретен лиценз за това от нас или от нашите
лицензодатели.
7.5 Ако отпечатате, копирате или изтеглите част от нашия Уебсайт в нарушение на
настоящите Условия за ползване, вашето право да използвате нашия Уебсайт, ще бъде
прекратено незабавно и вие трябва, по наш избор, да върнете или унищожите всички
копия на материалите, които сте направили.
8. ТЪРГОВСКИ МАРКИ
8.1 TAG Heuer е собственик на нерегистрирани и регистрирани търговски марки в
различни юрисдикции по света. Така пример, “TAG HEUER", "Heuer" и логото на ТAG
Houer са швейцарски регистрирани марки на LVMH Swiss Manufactures SA. В по-общ
план, търговските марки, лога, марки за обслужване и търговски наименования
(наричана отделно "търговска марка" и наричани общо "търговски марки"), показвани на
Уебсайта или в съдържанието, достъпно чрез Уебсайта, са регистрирани и
нерегистрирани търговски марки на ТAG Heuer и други и не могат да се използват, освен
ако не е разрешено от собственика на търговската марка.
Всички търговски марки, които не са наша собственост и се показват на Уебсайта или
на или чрез услугите на Уебсайта, ако има такива, са собственост на техния съответен
собственик на търговска марка. Нищо, съдържащо се на Уебсайта, не трябва да се
тълкува като предоставяне по подразбиране, загуба на право на възражение или по друг
начин, лиценз или право за използване на търговска марка, показвана на Уебсайта, без
нашето писмено разрешение или това на собственика на търговската марка на трета
страна. Строго е забранена злоупотреба от ваша страна с търговските марки, показани
на Уебсайта.
9. ЗАБРАНЕНА ДЕЙНОСТ НА КЛИЕНТИ
9.1 Освен ако не е изрично разрешено в настоящите Условия за ползване или с наше
писмено съгласие, не можете да копирате, възпроизвеждате, разпространявате,
публикувате, въвеждате в база данни, показвате, изпълнявате, изменяте, създавате
производни произведения от, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е начин да
използвате съдържанието на този Уебсайт. Вие приемате да не използвате нашия
Уебсайт за никакви търговски или делови цели.
9.2 Вие не трябва: (i) да се ангажирате с глобално търсене в системата, анализ на
интерфейсни данни, анализ на база данни, събиране на имейл адреси, безжични адреси
или друга информация за връзка или лична информация, или други автоматични
средства за достъп, влизане или регистриране на Уебсайта или за услуги или функции,
предлагани на или чрез Уебсайта, или получаване на списъци на потребители или
получаване или достъп до друга информация или функции, от или чрез Уебсайта или
услугите, предлагани на или чрез Уебсайта, включително, без ограничение, на
информация, намираща се на сървър или в база данни, свързани с Уебсайта или услуги,

предлагани на или чрез Уебсайта; (ii) да получавате или да се опитвате да получавате
непозволен достъп до компютърни системи, материали, информация или услуги,
предоставени на или чрез Уебсайта чрез всякакви средства; (iii) да използвате Уебсайта
или услугите, които се предоставят на или чрез Уебсайта по какъвто и да е начин с
намерение да прекъснете, повредите, деактивирате, претоварите, разстроите работата
на Уебсайта или на такива услуги, или да пречите на друга страна да използва и
разглежда Уебсайта включително, без ограничение, чрез разпращане на масови
нежелани съобщения или лавинообразно разпращане на заявки до сървъри; iv) да
използвате Уебсайта или услуги или функции на Уебсайта в нарушение на
интелектуалната собственост на трета страна или други права за собственост или
законови права; или (v) да използвате Уебсайта или услугите на уебсайта в нарушение
на някой приложим закон.
9.3 Заедно с това приемате, че не може да се опитвате (или да насърчавате или
поддържате някой, който се опитва) да заобикаляте, декомпилирате, дешифровате или
да изменяте по друг начин или да пречите на Уебсайта и съдържанието, или да ги
използвате, без да сте упълномощени. Не можете да получавате или да се опитвате да
получавате материали или информация чрез средства, които умишлено не са
направени публично достъпни или не са предвидени за това чрез Уебсайта

10. ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ, ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ И ДРУГА ПРЕДОСТАВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ
10.1 Приветстваме вашите предложения, обратна информация, идеи и друга
предоставена информация ("предоставени материали") относно Уебсайта, неговото
съдържание и нашите продукти. Въпреки това, като предоставяте или изпращате
предоставени материали до нас, вие: (i) декларирате и гарантирате, че предоставените
материали са оригинални, че друга страна няма никакви права върху тях и че такива
предоставени материали или тяхното използване от TAG Heuer не нарушава права на
трети лица и че сте се отказали от всички "морални права" в предоставените материали
и (ii) предоставяте на нас и нашите филиали безвъзмездно, неограничено, световно,
вечно, неотменимо, неизключително и напълно прехвърляемо, задължително и подлицензирано право и лиценз за използване, копиране, възпроизвеждане,
модифициране, приспособяване, публикуване, превеждане, създаване на производни
произведения от тях, разпространение, изпълнение, показване, изготвяне, продажба и
експортиране на такива материали (изцяло или частично) и/или за включването им в
други произведения във всякаква форма, среда или технология, известна сега или
разработена по-късно.
10.2 Не можем да носим отговорност за поддържане на предоставени от вас на нас
материали и можем да изтрием или унищожим такива предоставени материали по всяко
време. Предоставените материали ще се считат за неповерителни или тайни и могат да
се използват от нас по всякакъв начин, в съответствие с настоящите Условия за
ползване и Декларацията за поверителност на Уебсайта.
11. БЕЗ УВЕРЕНИЯ
11.1 Съдържанието на нашия Уебсайт се предоставя само за обща информация. То
няма за цел да представлява съвети, на които можете да разчитате. Преди да
предприемете или да се въздържите от действие въз основа на съдържанието на нашия
Уебсайт, вие трябва да получите професионален или специализиран съвет.

11.2 Въпреки че полагаме разумни усилия за актуализиране на информацията на нашия
Уебсайт, ние не правим изявления, или не даваме изрични или подразбиращи се
гаранции, че съдържанието на нашия Уебсайт е точно, пълно или актуално. Също така
се опитваме да показваме точно цветовете на продуктите, които виждате на Уебсайта.
Въпреки това не можем да гарантираме, че цветовете, които виждате на вашето
устройство, ще бъдат точни.
12. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
12.1 До максималната степен, разрешена от приложимите задължителни закони, този
Уебсайт и неговото съдържание се предоставят :такива, каквито са” като се изключват
гаранции от всякакъв вид, били те изрични или подразбиращи се, включително, без
ограничение, гаранция за информация, данни, услуги за обработка на данни, период на
изправна работа или непрекъснат достъп, гаранции, свързани с наличността, точността,
полезността или съдържанието на информация и гаранции за право на собственост,
неизпълнение, продаваемост или годност за определена цел и с настоящото
отхвърляме всяка и всички такива гаранции, изрични и подразбиращи се. Не
гарантираме, че Уебсайтът или услугите, съдържанието, функциите или материалите,
съдържащи се в него, ще бъдат навременни, сигурни, непрекъснати или без грешки, или
че грешките ще бъдат коригирани. Не даваме гаранция, че Уебсайтът ще отговаря на
изискванията на потребителите. Никакви съвети, резултати или информация, били те
устни или писмени, получени от нас за вас или чрез Уебсайта, не представляват
гаранция, която не е изрично направена тук.
12.2 Нищо в настоящите Условия за ползване не изключва или ограничава нашата
отговорност за смърт или телесна повреда, произтичаща от наша небрежност, или наша
измама или измамно погрешно представяне, или друга отговорност, която не може да
бъде изключена или ограничена по швейцарското законодателство
12.3 Няма да носим отговорност за вас и/или потребител за загуба или вреда,
независимо дали по договор, при закононарушение, небрежност, нарушение на
законовоустановено задължение или по друг начин и каквото и да възникне, дори ако е
предвидимо, възникнало по или във връзка с: използването на или невъзможността за
използване на нашия Уебсайт; и/или използване или позоваване на съдържание,
показано на нашия Уебсайт.
12.4 Моля, имайте предвид, че по-конкретно няма да носим отговорност за загуба на
печалби, продажби, стопанска дейност или приходи, прекъсване на стопанска дейност,
загуба на очаквани ползи, загуба на възможност за стопанска дейност, клиентела или
репутация и/или непряка или последваща загуба или вреда.
12.5 Няма да носим отговорност за загуба или вреда, причинена от вирус,
разпространена атака за отказ на услуга или друг технологично вреден материал, който
може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг
фирмен материал поради използването на нашия Уебсайт или за ваше изтегляне на
съдържание от него него или от Уебсайт, свързан с него.
12.6 Различни ограничения и изключване на отговорност ще се прилагат за отговорност,
възникваща в резултат на доставката на продукти или услуги за вас, които ще бъдат
посочени в нашите Условия.
13. ЗАБРАНА ЗА КАЧВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

13.1 Вие не можете да качвате съдържание на нашия Уебсайт или да осъществявате
връзка с други потребители на нашия Уебсайт. Ако качите съдържание на нашия
Уебсайт или се свържете с друг потребител на нашия уебсайт в нарушение на тези
Условия за ползване:
13.1.1 ние веднага ще премахнем публикация, която правите на нашия Уебсайт
(ако е уместно);
13.1.2 вие ще отговаряте пред нас и ще ни обезщетите за всяко нарушение на
настоящите Условия за ползване. Ако сте клиент потребител, това означава, че
ще носите отговорност за загуба или щета, които сме понесли в резултат на
нарушаването на настоящите Условия за ползване; и
13.1.3 ние няма да носим отговорност или да отговаряме пред трета страна за
съдържанието или точността на съдържание, публикувано от вас или друг
потребител на нашия Уебсайт.
13.2 Ако качвате съдържание на нашия уебсайт или се свържете с друг потребител на
нашия Уебсайт, можем да разкрием вашата самоличност на трета страна, която твърди,
че съдържание, публикувано или качено от вас на нашия Уебсайт, представлява
нарушение на нейни законни права (включително, без ограничение на права върху
интелектуална собственост или нейно право на неприкосновеност на личния живот).
14. СВЪРЗВАНЕ С НАШИЯ УЕБСАЙТ
Нашият Уебсайт не трябва да се кадрира на друг уебсайт. Ако желаете да използвате
съдържанието на нашия Уебсайт, трябва да получите нашето предварително писмено
съгласие. Моля, свържете се с нас чрез https://www.tagheuer.com/contact.
15. ВИРУСИ
15.1 Ние не гарантираме, че нашият Уебсайт ще бъде сигурен или без грешки или
вируси.
15.2 Вие отговаряте за конфигуриране на вашите информационни технологии,
компютърни програми и платформа, за да получите достъп до нашия Уебсайт. Моля,
уверете се, че използвате софтуер за вирусна защита.
15.3 Не трябва да злоупотребявате с нашия Уебсайт като съзнателно въвеждате
вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен
или технологично вреден. Не трябва да атакувате нашия Уебсайт чрез атака за отказ на
услуга или разпространена атака за отказ на услуга.
15.4 Не трябва да се опитвате да придобиете неоторизиран достъп до нашия Уебсайт,
сървъра, на който се съхранява нашия Уебсайт или сървър, компютър или база данни,
свързани с нашия Уебсайт. С нарушаване на тази разпоредба, можете да извършите
престъпление. Ще докладваме всяко такова нарушение на съответните
правоприлагащи органи и ще си сътрудничим с тези органи, като разкрием вашата
самоличност пред тях. В случай на такова нарушение, вашето право да използвате
нашия Уебсайт, ще бъде веднага прекратено.

16. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТА СТРАНА
Когато нашият Уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове и ресурси, предоставени
от трети страни, тези връзки се предоставят само за ваша информация. Моля, имайте

предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и условия
за ползване, които трябва да прочетете преди да осъществите достъп до уебсайтове на
трети страни. Ние не носим отговорност за съдържанието на тези уебсайтове или
страници и не поемаме никаква отговорност за каквито и да са загуби, които могат да
възникнат в резултат на свързване към тях.
17. ДРУГИ ПОЛОЖЕНИЯ
Нашето неуспешно упражняване или прилагане на право или разпоредба от Условията
за ползване не представляват отказ от такова право или разпоредба. Ако за някоя
разпоредба от Условията за ползване се установи от компетентна юрисдикция, че е
недействителна, страните все пак приемат, че съдът следва да се стреми да окаже
въздействие върху намеренията на страните, отразени в разпоредбата и че другите
разпоредби от Условията за ползване остават в пълна сила и действие.
18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
18.1 Ако сте потребител, моля, имайте предвид, че настоящите Условия за ползване се
уреждат от швейцарското законодателство. Ако сте потребител от Швейцария, както
вие, така и ние, приемаме, че съдилищата на Швейцария ще имат изключителната
юрисдикция.
18.2 Ако сте компания, настоящите Условия за ползване (и всички извъндоговорни
спорове или претенции) се уреждат от швейцарското законодателство и ние двустранно
приемаме изключителната юрисдикция на съдилищата на Нюшател (Швейцария).

