
   

 

 

 
TAG HEUER, OGRANAK DRUŠTVA LVMH SWISS MANUFACTURES SA  

UVJETI UPOTREBE MREŽNOG MJESTA 

Ovi uvjeti upotrebe („uvjeti upotrebe”), uz dokumente na koje se u njima upućuje, primjenjuju 
se na svaki oblik služenja našim mrežnim mjestom www.tagheuer.com („mrežno mjesto”) 
uključujući, između ostalog, pristupanje našemu mrežnom mjestu, njegovo pregledavanje ili 
registriranje kako bi se njime služilo. Ovim uvjetima upotrebe iznose se informacije o nama i 
uvjeti pod kojima se možete koristiti našim mrežnim mjestom.   

 
Ove uvjete upotrebe pažljivo pročitajte te se pobrinite da ih razumijete prije nego što se 
počnete služiti našim mrežnim mjestom. Preporučujemo da ispišete primjerak ovih uvjeta 
upotrebe za buduće pozivanje na dokument. 

 
Služeći se našim mrežnim mjestom, potvrđujete da prihvaćate ove uvjete upotrebe te da ćete 
djelovati s njima u skladu. Ako se ne slažete s ovim uvjetima upotrebe, ne smijete se služiti 
našim mrežnim mjestom. 
  

1. DRUGI PRIMJENJIVI UVJETI 

 
Ovi uvjeti upotrebe odnose se na naš pravilnik o zaštiti privatnosti koji se također primjenjuje 
na vaše služenje našim mrežnim mjestom. Našim pravilnikom o zaštiti privatnosti iznose se 
informacije o tomu kako se služimo vašim osobnim podatcima. Ako kupujete proizvode s 
našega mrežnog mjesta, na postupak prodaje proizvoda primjenjuju se odredbe i uvjeti našeg 
poduzeća. Odvojite vrijeme kako biste ih pročitali jer sadrže važne uvjete koji se mogu odnositi 
na vas. 
  

2. PODATCI O NAMA 
 
Ovim mrežnim mjestom upravlja poduzeće TAG Heuer, ogranak društva LVMH Swiss 
Manufactures SA, registrirano u Neuchâtelu, u Švicarskoj, u Registru trgovine i trgovačkih 
društava upisano pod brojem CHE-481.404.745, s glavnim uredom na adresi 6A, rue Louis-
Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds, Švicarska.  
 

3. NAŠE PRAVO NA IZMJENU OVIH UVJETA UPOTREBE 
 
Možemo revidirati ove uvjete upotrebe u bilo koje doba, i to izmjenama i dopunama ove 
stranice. S vremena na vrijeme posjetite ovu stranicu kako biste provjerili i primili na znanje 
sve promjene koje smo načinili, jer su vam one obvezujuće. Nastavak vašeg služenja mrežnim 
mjestom nakon objave bilo kakvih takvih promjena smatrat će se prihvaćanjem rečenih 
promjena. 
  

4. IZMJENE NAŠEGA MREŽNOG MJESTA 

 
4.1 S vremena na vrijeme možemo ažurirati svoje mrežno mjesto i u bilo koje doba promijeniti 
mu sadržaj. Međutim, potrebno je imati u vidu da sadržaj na našemu mrežnom mjestu može 
zastarjeti te da mi nemamo nikakvu obvezu ažurirati ga. 
 
4.2 Ne jamčimo da naše mrežno mjesto, ili bilo koji sadržaj na njemu, neće sadržavati 
pogreške ili propuste. 
  



   

 

 

5. PRISTUPANJE NAŠEMU MREŽNOM MJESTU 

 
5.1 Naše mrežno mjesto dostupno je besplatno. 
 
5.2 Ne jamčimo da će naše mrežno mjesto, ili bilo koji sadržaj na njemu, uvijek biti dostupno 
ili raditi bez prekida. Pristup našemu mrežnom mjestu dopušten je privremeno. Bez obavijesti 
možemo obustaviti, povući, prekinuti ili promijeniti sav sadržaj svojega mrežnog mjesta ili bilo 
koji njegov dio. Nismo vam odgovorni ako je mrežno mjesto iz bilo kojeg razloga nedostupno 
u bilo kojem trenutku ili na bilo koje razdoblje. 
 
5.3 Odgovorni ste za poduzimanje svih koraka potrebnih za zadobivanje pristupa našemu 
mrežnom mjestu. 
 
5.4 Vaša je odgovornost i osigurati da su sve osobe koje pristupaju našemu mrežnom mjestu 
putem vaše internetske veze svjesne ovih uvjeta upotrebe i svih drugih mjerodavnih odredbi i 
uvjeta te da ih se pridržavaju. 
  

6. VAŠ RAČUN I LOZINKA 

 
6.1 Možete se registrirati za dobivanje računa na našemu mrežnom mjestu. Ako vam, tijekom 
registriranja za dobivanje računa, dodijelimo korisnički identifikacijski kôd, lozinku ili bilo koju 
drugu informaciju koja je dijelom naših sigurnosnih postupaka, takve informacije morate 
smatrati povjerljivima. Ne smijete ih otkriti trećoj strani. 
 
6.2 Imamo pravo onemogućiti bilo koji korisnički identifikacijski kôd ili lozinku, bez obzira na to 
jeste li ga/ih odabrali vi ili smo vam ga/ih mi dodijelili, i to u bilo kojem trenutku, a ako se, prema 
našemu razumnom mišljenju, niste pridržavali bilo kojih odredbi ovih uvjeta upotrebe. 
 
6.3 Ako znate ili sumnjate u to da netko drugi, osim vas, zna vaš korisnički identifikacijski kôd 
ili lozinku, smjesta nam se obratite na mrežnom mjestu https://www.tagheuer.com/contact. 
 
6.4 Informacijama koje ste nam pružili možemo se služiti kako bismo s vama stupili u kontakt, 
a u vezi s proizvodima ili uslugama za koje smatramo da biste mogli smatrati zanimljivima. Za 
daljnje informacije pogledajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti, dostupan 
ovdje https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy. 
  

7. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA 

 
7.1 Poduzeće TAG Heuer i/ili njegovi izdavatelji licencije posjeduje/u sva prava, naslove i 
interese na i za mrežno mjesto uključujući, između ostalog, sve tekstualne, grafičke materijale, 
fotografije, audiozapise, videozapise, logotipe, umjetničke radove, podatke, računalne kodove 
i druge materijale sadržane ili prikazane na mrežnom mjestu („sadržaj”), kao i izgled i ozračje 
mrežnog mjesta te organizaciju sadržaja na mrežnom mjestu uključujući, između ostalog, sva 
autorska prava, žigove (kako se definiraju u nastavku), patentna prava i druga prava 
intelektualnog vlasništva i vlasnička prava koja ono sadržava. Vašim služenjem mrežnim 
mjestom ne dodjeljuje vam se vlasništvo nad bilo kojim sadržajem na mrežnom mjestu. Takva 
djela zaštićena su zakonima i ugovorima o autorskom pravu diljem svijeta. Sva su ta prava 
pridržana. Podložno ovim uvjetima upotrebe, poduzeće TAG Heuer dodjeljuje vam ograničenu 
licenciju koja se može opozvati te se ne može podlicencirati ni prenositi, a za služenje mrežnim 
mjestom i materijalima koje ono sadržava, i to isključivo za osobnu, kućnu i privatnu upotrebu. 
 
7.2 Smijete ispisati jedan primjerak i preuzimati dijelove bilo koje/ih stranice/a s našega 
mrežnog mjesta za osobnu upotrebu i smijete druge, unutar svoje organizacije, upućivati na 
sadržaj objavljen na našemu mrežnom mjestu. 

https://www.tagheuer.com/contact
https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy


   

 

 

 
7.3 Ne smijete izmjenjivati papirnate ni digitalne primjerke bilo kojih materijala koje ste ispisali 
ili na bilo koji drugi način preuzeli te ne smijete upotrebljavati ilustracije, fotografije, isječke 
videozapisa ni audiozapisa ni bilo kakvih grafičkih prikaza odvojeno od bilo kakvog njihova 
popratnog teksta. 
 
7.4 Ne smijete se služiti bilo kojim dijelom sadržaja na našemu mrežnom mjestu u komercijalne 
svrhe bez zadobivanja posebne licencije za takvo djelovanje, a koju izdajemo mi ili naši 
izdavatelji licencije. 
 
7.5 Ako ispišete, kopirate ili preuzmete bilo koji dio našega mrežnog mjesta na način kojim se 
krše ovi uvjeti upotrebe, smjesta se ukida vaše pravo na služenje našim mrežnim mjestom i 
morate, prema našem odabiru, vratiti ili uništiti sve primjerke materijala koje ste načinili. 
 
 8. ŽIGOVI 
 
8.1 Poduzeće TAG Heuer vlasnik je neregistriranih i registriranih žigova u različitim područjima 
nadležnosti diljem svijeta. Na primjer, „TAG HEUER”, „Heuer” i logotip poduzeća TAG Heuer 
švicarski su registrirani žigovi društva LVMH Swiss Manufactures SA. Općenitije gledano, 
žigovi, logotipi, uslužni žigovi i trgovački nazivi (pojedinačno nazivani „žig”, a zajedničkim 
imenom „žigovi”) koji se prikazuju na mrežnom mjestu ili sadržaj dostupan putem mrežnog 
mjesta registrirani su i neregistrirani žigovi poduzeća TAG Heuer i drugih te se njima ne smije 
služiti osim ako to ne dopusti vlasnik žiga. 
 
8.2 Svi žigovi kojima mi nismo vlasnici, a koji se pojavljuju na mrežnom mjestu, na uslugama 
mrežnog mjesta ili putem usluga mrežnog mjesta, ako takvo što postoji, vlasništvo su dotičnog 
vlasnika žiga. Ništa sadržano na mrežnom mjestu ne bi se trebalo smatrati kao dodjela 
licencije za / prava na služenje bilo kojim žigom prikazanim na mrežnom mjestu, i to na način 
da je ona prešutna, da se ostvaruje preprekom iznošenju zahtjeva (estoppel) ili na koji drugi 
način, a da za nju mi ili vlasnik žiga treće strane nismo dali /nije dao pisano dopuštenje. Vaša 
zloupotreba žigova prikazanih na mrežnom mjestu strogo se zabranjuje. 
 

9. ZABRANJENE AKTIVNOSTI KORISNIKA 
 
9.1 Osim ako se to izričito ne dopušta u ovim uvjetima upotrebe ili uz naš pisani pristanak, 
sadržaje ovoga mrežnog mjesta ne smijete kopirati, reproducirati, distribuirati, objavljivati, 
upisivati u bazu podataka, prikazivati, provoditi, izmjenjivati, stvarati izvedene radove iz njih, 
prenositi ih, prodavati ni na bilo koji drugi način navedene iskorištavati. Pristajete ne služiti se 
mrežnim mjestom u bilo kakve komercijalne ni poslovne svrhe. 
 
9.2 Nećete činiti sljedeće: (i) sudjelovati u pretraživanju radi indeksiranja, kopiranju podataka 
s mrežnih mjesta (engl. screen scraping), kopiranju podataka iz baza podataka (engl. database 
scraping), prikupljanju popisā adresa e-pošte, adresa bežičnih mreža ili drugih podataka za 
kontakt ili osobnih podataka ili u bilo kojem drugom automatskom ili neovlaštenom načinu 
pristupanja, prijavljivanja ili registracije u vezi s mrežnim mjestom ili u prikupljanju popisā 
korisnika ili u prikupljanju drugih podataka ili značajki na mrežnom mjestu, kao i pristupanju 
njima, ili u prikupljanju drugih podataka ili značajki putem mrežnog mjesta uključujući, bez 
ograničenja, bilo koje informacije koje se nalaze na bilo kojem poslužitelju ili u bilo kojoj bazi 
podataka, a koji se povezuju s mrežnim mjestom ili bilo koje usluge koje se nude na mrežnom 
mjestu ili mrežnim mjestom; (ii) ni na koji način zadobivati ni pokušavati zadobiti neovlašten 
pristup računalnim sustavima, materijalima, informacijama ili bilo kojim uslugama dostupnima 
na mrežnom mjestu ili mrežnim mjestom; (iii) služiti se mrežnim mjestom ili uslugama 
dostupnima na mrežnom mjestu ili mrežnim mjestom ni na koji način kojim se prekida, 
oštećuje, preopterećuje, narušava mrežno mjesto ili rečene usluge ili se bilo kojoj drugoj strani 
ometa služenje mrežnim mjestom i uživanje njegova sadržaja uključujući, između ostalog, 



   

 

 

slanje masovnih neželjenih poruka ili „preplavljivanje” poslužiteljā zahtjevima; (iv) služiti se 
mrežnim mjestom ili njegovim uslugama ili značajkama na način kojim se krše naša prava 
intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga vlasnička ili zakonska prava, ili navedena prava bilo 
koje treće strane; ili (v) služiti se mrežnim mjestom ili njegovim uslugama na način kojim se 
krši bilo koji primjenjivi zakon. 
 
9.3 Nadalje, slažete se i da nećete pokušavati (kao ni poticati ni podržati bilo čiji tuđi pokušaj) 
zaobići, rastaviti obrnutim postupkom, dešifrirati ili na koji drugi način izmjenjivati ili ometati 
mrežno mjesto i sadržaj ili se, na neovlašten način, služiti navedenima. Ne smijete zadobivati 
ni pokušavati zadobiti bilo kakve materijale ni informacije nikakvim kanalima koji nisu namjerno 
javno dostupni ili predviđeni na mrežnom mjestu. 
 
  

10. VAŠI KOMENTARI, POVRATNE INFORMACIJE I DRUGI DOSTAVLJEN SADRŽAJ 

 
10.1 Pozdravljamo vaše prijedloge, povratne informacije, ideje i druge dostavljene sadržaje 
(„dostavljeni materijali”) u vezi s mrežnim mjestom i našim proizvodima. Međutim, ako nam 
dostavljate materijale ili šaljete dostavljene materijale, činite sljedeće: (i) izjavljujete i jamčite 
da su dostavljeni sadržaji originalni, da na njih nijedna treća strana ne polaže prava te da se 
takvim dostavljenim sadržajima ili služenjem poduzeća TAG Heuer takvim dostavljenim 
sadržajima ne krše nikakva prava treće strane te da se odreklo bilo kojih „moralnih prava” u 
dostavljenim materijalima; (ii) nama i našim povezanim društvima dodjeljujete pravo na i 
licenciju za upotrebu, kopiranje, reprodukciju, izmjenu, adaptaciju, objavu, prijevod, stvaranje 
izvedenih radova od, distribuciju, izvedbu, prikaz, izradu, prodaju i izvoz takvog materijala (u 
cijelosti ili djelomično) i/ili njegovo uključivanje u druge radove u bilo kojem obliku, mediju ili 
tehnologiji sada poznatoj ili kasnije razvijenoj, a pravo i licencija jesu bez naknade, 
neograničeni, globalni, neprekidni, neopozivi, neisključivi i u cijelosti prenosivi te se mogu 
dodijeliti i podlicencirati. 
 
10.2 Ne možemo se držati odgovornima za održavanje bilo kakvih dostavljenih materijala koje 
nam pružite te u bilo koje doba takve materijale možemo izbrisati ili uništiti. Za sav dostavljeni 
materijal smatra se da nije povjerljiv ni tajan te se njime može služiti na bilo koji način u skladu 
s ovim uvjetima upotrebe i pravilnikom o zaštiti privatnosti mrežnog mjesta. 

 

11. BEZ OSLANJANJA 

 
11.1 Sadržaj na našemu mrežnom mjestu pruža se samo kao opća informacija. Nije zamišljen 
kao savjet na koji biste se trebali osloniti. Morate dobiti stručni savjet ili savjet specijalista prije 
nego što poduzmete bilo koju radnju na temelju sadržaja na našemu mrežnom mjestu ili se 
suzdržite od poduzimanja navedenih radnji. 
 
11.2 Iako ulažemo razumne napore da bismo ažurirali informacije koje se pružaju na našemu 
mrežnom mjestu, ne dajemo predstavljanja, jamstva, bilo izričita ili implicitna, da je sadržaj na 
našemu mrežnom mjestu točan, potpun ili ažuriran. Trudimo se i točno prikazati boju proizvoda 
koje vidite na mrežnom mjestu. Međutim, ne možemo jamčiti da će boje koje vidite na svojem 
uređaju biti točne. 
  

12. IZJAVA O OGRANIČENJU JAMSTAVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI 

 
12.1 U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim obveznim zakonima, ovo mrežno mjesto i njegov 
sadržaj nude se „onakvima kakvi jesu” čime se isključuju jamstva bilo koje vrste, izričita ili 
implicitna, između ostalog uključujući bilo koje jamstvo za informacije, podatke, usluge obrade 
podataka, vrijeme neprekidnog rada ili pristup bez prekida, sva jamstva u vezi s dostupnošću, 
točnošću, iskoristivošću ili sadržajem informacija, kao i bilo koja jamstva naslova, nepostojanja 



   

 

 

povrede, utrživosti ili prikladnosti za određenu svrhu te se ovim putem odričemo bilo kojega 
takvog jamstva i svih takvih jamstava, izričitih ili implicitnih. Ne jamčimo da će mrežno mjesto 
ili usluge, sadržaj, funkcije ili materijali koje ono sadrži biti pravovremeni, sigurni, neprekidni ili 
bez pogrešaka ni da će se nedostatci ispraviti. Ne dajemo nikakvo jamstvo da će mrežno 
mjesto udovoljavati potrebama korisnika. Nikakvi savjeti, rezultati ni informacije koje ste od 
nas dobili usmenim ili pisanim putem, a putem mrežnog mjesta, ne čine jamstvo koje se 
izrijekom ovdje ne navodi. 
 
12.2 Ničim se navedenim u ovim uvjetima upotrebe ne isključuje ni ne ograničava naša 
odgovornost za smrt ili tjelesnu ozljedu prouzročenu našim nemarom, našu prijevaru ili naše 
lažno predstavljanje, kao ni za bilo koju drugu odgovornost koja se po švicarskom zakonu ne 
može ograničiti ni isključiti. 
 
12.3 Nismo odgovorni vama i/ili bilo kojem korisniku za bilo koju štetu, gubitke, bilo da je to 
ugovorna ili izvanugovorna odgovornost, nemar, povreda statutarne dužnosti ili što drugo, bez 
obzira na to iz čega proizlaze, čak i ako su predvidljivi, a koji proizlaze iz sljedećeg ili su u vezi 
sa sljedećim, a kako se navodi: upotreba ili nemogućnost upotrebe našega mrežnog mjesta 
i/ili upotreba bilo kojeg sadržaja koji se prikazuje na našemu mrežnom mjestu ili oslanjanje na 
rečeni sadržaj. 
 
12.4 Napominje se da, posebice, nismo odgovorni za gubitak dobiti, prodaje, poslovanja ili 
prihoda ni za prekid poslovanja, gubitak predviđene uštede, gubitak poslovne prilike, razliku 
između kupovne cijene i knjigovodstvene vrijednosti koja se ne može pripisati neto imovini 
nerezidentnoga trgovačkog društva (engl. goodwill) ni reputacije i/ili za neizravan ili posljedičan 
gubitak ni za neizravnu ili posljedičnu štetu. 
 
12.5 Ne snosimo odgovornost prema vama ni prema ikomu drugome za gubitak ili štetu 
uzrokovanu virusom, distribuiranim napadima uskraćivanjem usluge ili drugim tehnološki 
štetnim materijalom koji može zaraziti vaše računalo, opremu, računalne programe, podatke 
ili drugi vlasnički materijal zbog vašeg služenja našim mrežnim mjestom ili zbog preuzimanja 
bilo kojeg sadržaja koji je na njemu ili na bilo kojemu mrežnom mjestu koje je s njime povezano. 
 
12.6 Različita ograničenja i izuzimanja odgovornosti primjenjuju se na odgovornost koja 
proizlazi kao rezultat isporuke bilo kojih proizvoda ili usluga koje vam pružamo, a kako se 
navodi u našim odredbama i uvjetima. 
  

13. ZABRANA PRIJENOSA SADRŽAJA NA NAŠE MREŽNO MJESTO 

 
13.1 Ne smijete prenositi sadržaj na naše mrežno mjesto ni stupati u kontakt s drugim 
korisnicima našega mrežnog mjesta. Ako prenosite sadržaj na naše mrežno mjesto ili stupate 
u kontakt s drugim korisnicima našega mrežnog mjesta, a protivno ovim uvjetima upotrebe: 
 

13.1.1 smjesta uklanjamo bilo koju vašu objavu na našemu mrežnom mjestu (ako je to 
relevantno); 
13.1.2 snosite odgovornost prema nama i trebate nas obeštetiti za bilo koje kršenje 
ovih uvjeta upotrebe. Ako ste korisnik potrošač, to znači da snosite odgovornost za bilo 
koji gubitak ili štetu, a koje pretrpimo zbog vašeg kršenja ovih uvjeta upotrebe; i 
13.1.3 nećemo biti odgovorni ni dužni nijednoj trećoj strani za sadržaj ni za točnost 
ikakvog sadržaja koji objavljujete vi ili bilo koji drugi korisnik našega mrežnog mjesta. 

 
13.2 Ako prenosite sadržaj na naše mrežno mjesto ili stupate u kontakt s drugim korisnikom 
našega mrežnog mjesta, možemo objaviti vaš identitet bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi da bilo 
kakav sadržaj koji ste objavili ili prenijeli na naše mrežno mjesto predstavlja povredu njezinih 
zakonskih prava (uključujući, između ostalog, prava intelektualnog vlasništva ili pravo na 
privatnost). 



   

 

 

 

14. POVEZIVANJE NA NAŠE MREŽNO MJESTO 

 
Naše mrežno mjesto ne smije se uokviriti ni na jednomu drugom mrežnom mjestu. Ako želite 
imati bilo kakve koristi od sadržaja na našemu mrežnom mjestu, prethodno morate zadobiti 
naš pisani pristanak. Obratite nam se putem mrežnog 
mjesta https://www.tagheuer.com/contact. 
  

15. VIRUSI 

 
15.1 Ne jamčimo da će naše mrežno mjesto biti sigurno ili bez programskih pogrešaka ili 
virusa. 
 
15.2 Odgovorni ste za konfiguraciju svoje informacijske tehnologije, računalnih programa i 
platforme, a kako biste pristupili našemu mrežnom mjestu. Pobrinite se da se služite softverom 
za zaštitu od virusa. 
 
15.3 Ne smijete zloupotrijebiti naše mrežno mjesto svjesnim ubacivanjem virusa, trojanskog 
softvera, crva, logičkih bombi ili drugog materijala koji je zlonamjeran ili tehnološki štetan. Ne 
smijete napadati naše mrežno mjesto napadom uskraćivanja usluga ili distribuiranim napadom 
uskraćivanja usluga. 
 
15.4 Ne smijete pokušavati ostvariti neovlašten pristup našemu mrežnom mjestu, poslužitelju 
na kojem je mrežno mjesto pohranjeno ni bilo kojem poslužitelju, računalu ili bazi podataka 
koji su povezani s našim mrežnim mjestom. Kršenjem ove odredbe možete počiniti kazneno 
djelo. Svako takvo kršenje prijavit ćemo nadležnim tijelima za provođenje zakona i surađivat 
ćemo s tim tijelima otkrivanjem vašeg identiteta. U slučaju takvog kršenja vaše pravo na 
upotrebu našega mrežnog mjesta prestaje odmah. 
 
  

16. POVEZNICE NA MREŽNO MJESTO TREĆE STRANE 

 
Na mjestima na kojima naše mrežno mjesto sadrži poveznice na druga mrežna mjesta i druge 
izvore, a njihovi pružatelji jesu treće strane, ove poveznice postoje isključivo u vama 
informativne svrhe. Napominje se da ova mrežna mjesta imaju vlastite pravilnike o zaštiti 
privatnosti i uvjete upotrebe koje trebate pročitati prije pristupanja mrežnim mjestima trećih 
strana. Ne snosimo nikakvu odgovornost za sadržaj tih mrežnih mjesta ili stranica te ne 
prihvaćamo nikakvu odgovornost ni za kakve gubitke koji mogu nastati kao rezultat bilo kakvog 
povezivanja s njima. 
 
17. RAZNO  
 
Ako ne ostvarujemo ni ne provodimo bilo koje pravo ili odredbu ovih uvjeta upotrebe, to ne 
predstavlja odricanje takvog prava ili odredbe. Ako sud mjerodavnog područja nadležnosti bilo 
koju odredbu ovih uvjeta upotrebe proglasi nevažećom, strane ipak prihvaćaju da sud nastoji 
provesti namjere obiju strana, a kako se odražava u toj odredbi, a druge odredbe ovih uvjeta 
upotrebe u cijelosti ostaju valjane i na snazi. 
 

18. MJERODAVNO PRAVO 

 
18.1 Ako ste potrošač, napominje se da ovi uvjeti upotrebe podliježu švicarskom zakonu. Ako 
ste švicarski potrošač, vi i mi slažemo se da sudovi u Švicarskoj imaju isključivu nadležnost. 
 

https://www.tagheuer.com/contact


   

 

 

18.2 Ako ste poslovni subjekt, ovi uvjeti upotrebe (i svi izvanugovorni sporovi ili zahtjevi) 
podliježu švicarskom zakonu te obje strane prihvaćaju isključivu nadležnost sudova u 
Neuchâtelu (u Švicarskoj). 


