
   

 

 

 
TAG HEUER, POBOČKA SPOLEČNOSTI LVMH SWISS MANUFACTURES SA  

PODMÍNKY POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 

Tyto podmínky použití („podmínky použití“) spolu s dokumenty, na které odkazují, se vztahují 
na používání našich webových stránek www.tagheuer.com („webové stránky“), což zahrnuje 
mimo jiné přístup na naše webové stránky, jejich procházejí a registraci na našich webových 
stránkách. Tyto podmínky použití vám poskytují informace o nás a podmínkách, za kterých 
můžete naše webové stránky používat.   

 
S těmito podmínkami použití se prosím důkladně seznamte a dbejte na to, abyste jim dobře 
porozuměli, než začnete naše webové stránky používat. Doporučujeme, abyste si vytiskli kopii 
těchto podmínek použití pro budoucí použití. 

 
Používáním našich webových stránek potvrzujete, že tyto podmínky použití přijímáte a že se 
jimi budete řídit. Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami použití, nesmíte webové stránky 
používat. 
  

1. DALŠÍ RELEVANTNÍ PODMÍNKY 

 
Tyto podmínky použití odkazují na naše zásady ochrany osobních údajů, které se na vaše 
používání našich webových stránek také vztahují. Naše zásady ochrany osobních údajů 
uvádějí informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje. Zakoupíte-li produkty na našich 
webových stránkách, na prodej produktů se budou vztahovat naše obchodní podmínky. 
S těmito podmínkami se prosím seznamte, neboť obsahují důležité podmínky, které se na vás 
mohou vztahovat. 
  

2. INFORMACE O NÁS 
 
Webové stránky provozuje TAG HEUER, pobočka LVMH Swiss Manufactures SA, společnost 
založená v Neuchâtel ve Švýcarsku, zapsaná do obchodního rejstříku pod číslem CHE-
481.404.745, se sídlem na adrese 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
Švýcarsko.  
 

3. NAŠE PRÁVO NA ZMĚNU TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ 
 
Tyto podmínky použití můžeme kdykoli bez předchozího upozornění pozměnit. Tuto stránku 
příležitostně navštěvujte, abyste byli seznámeni s případnými změnami, protože pro vás 
budou závazné. Budete-li webové stránky i po zveřejnění změn používat, bude se mít za to, 
že jste tyto změny odsouhlasili. 
  

4. ZMĚNY NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK 

 
4.1 Naše webové stránky můžeme příležitostně aktualizovat a měnit jejich obsah. Vezměte 
prosím ovšem na vědomí, že obsah na našich webových stránkách může být zastaralý a není 
naší povinností jej aktualizovat. 
 
4.2 Nezaručujeme, že naše webové stránky nebo obsah na nich bude bezchybný a nebude 
obsahovat žádná opomenutí. 
  

5. PŘÍSTUP NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY 

 



   

 

 

5.1 Naše webové stránky jsou k dispozici bezplatně. 
 
5.2 Nezaručujeme, že naše webové stránky nebo obsah na nich budou vždy k dispozici a bez 
přerušení. Přístup na naše webové stránky se povoluje dočasně. Naše webové stránky, ať už 
zcela nebo zčásti, můžeme kdykoli pozastavit, zrušit, ukončit nebo změnit, aniž bychom o tom 
informovali předem. Nebudou-li naše webové stránky kdykoli nebo po nějakou dobu dostupné, 
neponeseme vůči vám za to odpovědnost. 
 
5.3 Odpovídáte za zajištění všeho, co je nezbytné, abyste měli přístup k webovým stránkám. 
 
5.4 Odpovídáte také za zajištění, že všechny osoby, které mají přístup na naše webové 
stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, budou informovány o těchto 
podmínkách použití a dalších relevantních podmínkách a budou se jimi řídit. 
  

6. VÁŠ ÚČET A HESLO 

 
6.1 Na našich webových stránkách si můžete zaregistrovat svůj účet. Pokud vám při registraci 
účtu poskytneme uživatelský identifikační kód, heslo nebo jinou informaci, která je součástí 
postupů zabezpečení, musíte s těmito informacemi nakládat jako s důvěrnými. Tyto informace 
nesmíte předávat žádné třetí osobě. 
 
6.2 Máme právo kdykoli deaktivovat uživatelský identifikační kód nebo heslo, ať jste jej vytvořili 
vy nebo jsme vám ho přidělili, pokud se budeme důvodně domnívat, že jste porušili ustanovení 
těchto podmínek použití. 
 
6.3 Máte-li povědomí nebo podezření, že kromě vás někdo jiný zná váš uživatelský 
identifikační kód nebo heslo, neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního 
formuláře https://www.tagheuer.com/contact. 
 
6.4 Informace, které nám o sobě poskytnete, můžeme použít, abychom vás kontaktovali 
ohledně produktů nebo služeb, které by vás mohli zajímat. Bližší informace najdete v našich 
zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici 

https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policyzde. 
  

7. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

 
7.1 Společnost TAG Heuer a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní veškerá práva, právní titul 
a podíl na webových stránkách a s nimi související, což zahrnuje mimo jiné veškerý text, 
grafiku, fotografie, audio, video, loga, umělecká díla, data, počítačový kód a další materiály 
obsažené nebo zobrazené na webových stránkách („obsah“) a také podobu a způsob 
používání, design webových stránek a organizaci obsahu na webových stránkách, což 
zahrnuje mimo jiné veškerá autorská práva, ochranné známky (jak je stanoveno níže), 
patentová práva a ostatní práva duševního vlastnictví a vlastnická práva k nim se vztahující. 
Používáním webových stránek nezískáváte vlastnictví žádného obsahu na webových 
stránkách. Tato díla jsou celosvětově chráněna autorskými právy a dohodami. Všechna tato 
práva jsou vyhrazena. V souladu s těmito podmínkami použití vám společnost TAG Heuer 
uděluje omezenou, odvolatelnou a nepřenosnou licenci, kterou nelze dále poskytnout na 
základě sublicence, k používání webových stránek a materiálů na nich obsažených pro 
osobní, domácí a soukromé použití. 
 
7.2 Pro osobní potřebu si smíte vytisknout jednu kopii a stáhnout výňatky našich webových 
stránek a na obsah zveřejněný na našich webových stránkách můžete upozornit ostatní ve 
vaší organizaci. 
 

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


   

 

 

7.3 Listinné nebo digitální kopie materiálů, které jste vytiskli nebo stáhli, nesmíte žádným 
způsobem upravovat a ani nesmíte samostatně bez doprovodného textu používat ilustrace, 
fotografie, video nebo audio sekvence nebo grafiku. 
 
7.4 Žádnou část obsahu na našich webových stránkách nesmíte používat pro komerční účely, 
aniž byste si od nás nebo našich poskytovatelů licencí zajistili konkrétní oprávnění. 
 
7.5 Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete libovolnou část našich webových stránek 
a porušíte tím tyto podmínky použití, vaše právo používat naše webové stránky bude okamžitě 
ukončeno a vy, dle našeho uvážení, musíte neprodleně vrátit nebo zlikvidovat veškeré kopie 
materiálů, které jste pořídili. 
 
 8. OCHRANNÉ ZNÁMKY 
 
8.1 TAG Heuer je v různých jurisdikcích po celém světě majitelem neregistrovaných 
a registrovaných ochranných známek. Jedná se např. o „TAG HEUER“, „Heuer“ a logo TAG 
Heuer, což jsou švýcarské registrované ochranné známky společnosti LVMH Swiss 
Manufactures SA. V obecnější rovině jsou ochranné známky, loga, značky služeb a obchodní 
názvy (jednotlivě jako „ochranná známka“ a souhrnně jako „ochranné známky“) zobrazené na 
webových stránkách nebo obsah dostupný prostřednictvím webových stránek registrované 
a neregistrované ochranné známky společnosti TAG Heuer a ostatních subjektů a nesmí se 
používat bez souhlasu vlastníka ochranné známky. 
 
8.2 Veškeré ochranné známky, které nevlastníme a které se zobrazují na webových stránkách 
nebo ve službách webových stránek nebo jejich prostřednictvím, existují-li takové, jsou 
majetkem příslušných vlastníků ochranných známek. Nic z obsahu webových stránek nesmí 
být považováno na základě předpokladu, právní překážky ani jinak za licenci nebo právo 
používat na webových stránkách vyobrazené ochranné známky bez našeho písemného 
svolení nebo písemného svolení vlastníka ochranné známky z řad třetích stran. Zneužití 
ochranných známek vyobrazených na našich webových stránkách je přísně zakázáno. 
 

9. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI ZÁKAZNÍKŮ 
 
9.1 Není-li to výslovně povoleno těmito podmínkami použití nebo naším písemným souhlasem, 
nesmíte obsah těchto webových stránek kopírovat, reprodukovat, distribuovat, publikovat, 
zadávat do databází, zobrazovat, předvádět, upravovat ani z něj vytvářet odvozená díla, 
přenášet jej, prodávat ani žádným způsobem využívat. Souhlasíte s tím, že naše webové 
stránky nebudete používat pro žádné komerční nebo obchodní účely. 
 
9.2 Nesmíte: (i) se podílet na automatickém procházení webových stránek, extrahování dat 
z obrazovek pomocí screen scrapingu, extrahování dat z databází pomocí database 
scrapingu, shromažďování e-mailových adres, bezdrátových adres nebo jiných kontaktních 
nebo osobních údajů ani jiných automatických prostředků pro přístup, přihlašování nebo 
registraci na webových stránkách nebo ke službám či funkcím nabízeným na webových 
stránkách nebo jejich prostřednictvím, což zahrnuje mimo jiné informace uložené na serverech 
či v databázích připojených k webovým stránkám nebo službám nabízeným na webových 
stránkách nebo jejich prostřednictvím, (ii) získat nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup 
k počítačovým systémům, materiálům, informacím nebo službám zpřístupněným na webových 
stránkách nebo jejich prostřednictvím, (iii) používat webové stránky nebo služby zpřístupněné 
na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím libovolným způsobem se záměrem narušit, 
poškodit, deaktivovat, přetížit, oslabit webové stránky nebo služby, nebo zasahovat do 
používání webových stránek třetí osobou nebo jejího zážitku na stránkách, což mimo jiné 
zahrnuje odesílání hromadných nevyžádaných sdělení nebo přetěžování serverů útoky typu 
„flood“, (iv) používat webové stránky nebo jejich služby a funkce způsobem, kterým dochází 
k porušování práv duševního vlastnictví, majetkových nebo jiných vlastnických či zákonných 



   

 

 

práv třetí osoby, nebo (v) používat webové stránky nebo jejich služby v rozporu s platnými 
právními předpisy. 
 
9.3 Dále souhlasíte s tím, že se nebudete pokoušet (ani nabádat jinou osobu či jí napomáhat) 
obcházet, provádět zpětnou analýzu, dešifrovat nebo jinak pozměňovat či zasahovat do 
webových stránek a obsahu nebo je jinak neoprávněně používat. Nesmíte žádnými prostředky 
získat ani usilovat o získání materiálů nebo informací, které nebyly záměrně zveřejněny nebo 
poskytnuty prostřednictvím webových stránek. 
 
  

10. VAŠE PŘIPOMÍNKY, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PODNĚTY 

 
10.1 Vaše návrhy, zpětná vazba, nápady a další podněty („odeslané materiály“) týkající se 
webových stránek, jejich obsahu a našich produktů jsou námi vítané. Nicméně, pokud nám 
odešlete nebo zašlete materiály, pak: (i) prohlašujete a zaručujete se, že odeslané materiály 
jsou originální, že se na ně nevztahují práva třetích stran a že takové odeslané materiály nebo 
jejich použití společností TAG Heuer neporušují práva třetích stran a že u odeslaných 
materiálů došlo ke zřeknutí se „morálních práv“, a (ii) udělujete nám a našim přidruženým 
subjektům bezplatnou, neomezenou, celosvětovou, časově neomezenou, neodvolatelnou, 
nevýhradní a plně přenositelnou, postupitelnou a sublicencovatelnou licenci a právo takový 
materiál používat, kopírovat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, 
distribuovat, předvádět, zobrazovat, tvořit, prodávat a exportovat a vytvářet z něj odvozená 
díla (ať už zcela nebo zčásti) a/nebo jej začleňovat do jiných děl v libovolné podobě, médiu 
nebo technologii, která je známa v současnosti nebo bude teprve vyvinuta. 
 
10.2 Nemůžeme nést odpovědnost za zachování odeslaných materiálů, které nám poskytnete, 
a takové odeslané materiály můžeme kdykoli vymazat nebo zlikvidovat. Odeslané materiály 
nebudou považovány za důvěrné nebo tajné a mohou být používány libovolným způsobem 
v souladu s těmito podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů webových 
stránek. 

 

11. BEZ ZÁRUKY SPOLEHLIVOSTI 

 
11.1 Obsah na našich webových stránkách je poskytován pouze pro obecné informativní 
účely. Jeho účelem není být považován za rady, kterými byste se měli řídit. Než učiníte nějaké 
kroky nebo se zdržíte nějakých kroků na základě obsahu uvedeného na našich webových 
stránkách, musíte konzultovat odborníka nebo specialistu. 
 
11.2 Přestože vynakládáme přiměřené úsilí, abychom informace na našich webových 
stránkách aktualizovali, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky nebo garance, ať už 
výslovné nebo předpokládané, že je obsah na našich webových stránkách přesný, úplný 
a aktuální. Na našich webových stránkách se také snažíme věrně zobrazovat barevná 
provedení produktů. Nicméně nelze zaručit, že barvy, které vidíte na svém zařízení, jsou 
přesné. 
  

12. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

 
12.1 V maximálním rozsahu povoleném platnými a závaznými zákony jsou tyto webové 
stránky a jejich obsah poskytovány „jak stojí a leží“ s vyloučením jakýchkoli záruk, ať už 
výslovných či předpokládaných, což zahrnuje mimo jiné záruku za informace, data, služby 
zpracování dat, dobu provozu nebo nepřerušovaný přístup, záruky týkající se dostupnosti, 
přesnosti, užitečnosti nebo obsahu informací a záruky právního titulu, neporušení cizích práv, 
obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro daný účel, čímž tímto veškeré takové záruky, ať už 
výslovné nebo předpokládané odmítáme. Nezaručujeme, že webové stránky nebo služby, 



   

 

 

obsah, funkce nebo materiály na nich obsažené budou dobře načasované, bezpečné, 
nepřerušované nebo bezchybné nebo že bude zjednána náprava vad. Neposkytujeme žádné 
záruky, že budou webové stránky splňovat požadavky uživatelů. Rady, výsledky nebo 
informace, ať už ústní nebo písemné, získané od nás nebo prostřednictvím webových stránek 
nebudou představovat žádnou záruku, která není v těchto podmínkách výslovně uvedena. 
 
12.2 Žádné ustanovení těchto podmínek použití nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost 
za smrt či úraz vzniklý v důsledku naší nedbalosti, podvodu nebo uvedení v omyl z naší strany 
ani odpovědnost, kterou nelze dle švýcarských zákonů vyloučit nebo omezit. 
 
12.3 Vůči vám ani jinému uživateli neponeseme odpovědnost za škody, ať už smluvní, 
občanskoprávní, nedbalostní povahy nebo z porušení zákonné povinnosti ani jiné, a to ani 
v případě jejich předvídatelnosti, které by vznikly v rámci nebo v souvislosti s používáním 
webových stránek, nemožností je používat a/nebo spoléháním se na obsah zobrazených na 
našich webových stránkách. 
 
12.4 Vezměte prosím zejména na vědomí, že neponeseme odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu 
prodeje, podnikání nebo tržeb, přerušení podnikání, ztrátu očekávaných úspor, ztrátu 
obchodních příležitostí, goodwillu nebo pověsti ani za žádné nepřímé nebo následné ztráty či 
škody. 
 
12.5 Neponeseme ani odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené viry, prostřednictvím 
útoků Distributed Denial of Service (DDoS) nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, 
který infikuje počítačové zařízení, počítačové programy, data nebo chráněný materiál kvůli 
používání našich webových stránek, při stahování obsahu na nich nebo na jiných propojených 
webových stránkách. 
 
12.6 Na odpovědnost vzniklou v důsledku dodávky produktů nebo služeb vaší osobě z naší 
strany se budou vztahovat různá omezení a vyloučení odpovědnosti, která jsou upravena 
v našich obchodních podmínkách. 
  

13. ZÁKAZ NAHRÁVÁNÍ OBSAHU NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY 

 
13.1 Na naše webové stránky nesmíte nahrávat obsah ani kontaktovat ostatní uživatele našich 
webových stránek. Nahrajete-li na naše webové stránky obsah nebo kontaktujete-li jiného 
uživatele našich webových stránek v rozporu s těmito podmínkami použití: 
 

13.1.1 váš příspěvek na našich webových stránkách okamžitě odstraníme (v 
příslušných případech), 
13.1.2 ponesete vůči nám odpovědnost a odškodníte nás za jakékoli porušení těchto 
podmínek použití. Jste-li uživatelem z řad spotřebitelů, znamená to, že ponesete 
odpovědnost za případnou ztrátu nebo škodu, kterou v důsledku porušení těchto 
podmínek použití z vaší strany utrpíme a 
13.1.3 neponeseme žádnou odpovědnost vůči třetí straně za obsah nebo přesnost 
obsahu zveřejněného vámi nebo jiným uživatelem našich webových stránek. 

 
13.2 Nahrajete-li obsah na naše webové stránky nebo kontaktujete-li jiného uživatele našich 
webových stránek, můžeme vaši totožnost sdělit třetí straně, která tvrdí, že vámi zveřejněný 
nebo nahraný obsah na našich webových stránkách představuje porušení jejích zákonných 
práv (což mimo jiné zahrnuje práva duševního vlastnictví a právo na soukromí). 
 

14. ODKAZY NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY 

 



   

 

 

Naše webové stránky nesmí být zobrazovány v rámci jiných webových stránek (tzv. framing). 
Přejete-li si použít obsah z našich webových stránek, musíte si od nás nejprve vyžádat náš 
písemný souhlas. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktního 
formuláře https://www.tagheuer.com/contact. 
  

15. POČÍTAČOVÉ VIRY 

 
15.1 Nicméně nemůžeme zaručit, že budou webové stránky bezpečné a nebudou obsahovat 
žádné chyby nebo viry. 
 
15.2 Odpovídáte za konfiguraci vlastní informační technologie, počítačových programů 
a platforem za účelem přístupu na webové stránky. Dbejte na to, abyste používali antivirový 
software. 
 
15.3 Webové stránky nesmíte zneužívat vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, 
logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo způsobuje poškození 
technologie. Na naše webové stránky nesmíte páchat útoky prostřednictvím útoků Denial of 
Service (DoS) nebo Distributed Denial of Service (DDoS). 
 
15.4 Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na naše webové stránky, k serveru, na 
kterém se webové stránky nacházejí, ani na jakýkoliv jiný server, počítač nebo do databáze, 
které jsou s webovými stránkami propojené. Porušením tohoto ustanovení můžete spáchat 
trestný čin. Jakékoliv takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení 
a poskytneme jim náležitou součinnost tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového 
porušení dojde okamžitě k ukončení vašeho práva naše webové stránky používat. 
 
  

16. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN 

 
Obsahují-li naše webové stránky odkazy na jiné webové stránky a zdroje poskytované třetími 
stranami, pak jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro informativní účely. Vezměte prosím na 
vědomí, že tyto externí webové stránky mají vlastní zásady ochrany soukromí, se kterými 
byste se měli před vstupem na webové stránky třetích stran seznámit. Za obsah takových 
webových stránek nebo stránek neneseme odpovědnost, tudíž nepřijímáme odpovědnost ani 
za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazu na takové stránky. 
 
17. RŮZNÉ  
 
Neuplatníme-li nebo nebudeme-li prosazovat některé své právo nebo ustanovení podmínek 
použití, neznamená to, že bychom se takového práva či ustanovení vzdali. Shledá-li soud 
příslušné jurisdikce některé ustanovení těchto podmínek neplatným, pak smluvní strany 
souhlasí, že by se měl soud pokusit zajistit účinnost dle záměru smluvních stran, jak je 
stanoveno v daném ustanovení, přičemž ostatní ustanovení podmínek použití zůstanou plně 
platná a účinná. 
 

18. ROZHODNÉ PRÁVO 

 
18.1 Vezměte prosím na vědomí, že jste-li spotřebitelem, tyto podmínky použití se řídí 
švýcarským právem. Jste-li spotřebitelem ve Švýcarsku, pak vy i my souhlasíme, že výhradní 
příslušnost mají soudy ve Švýcarsku. 
 
18.2 Jste-li právnickou osobou, pak se tyto podmínky použití (a nesmluvní spory či nároky) řídí 
švýcarským právem a obě smluvní strany souhlasí s výhradní příslušností soudů v Neuchâtelu 
(Švýcarsko). 

https://www.tagheuer.com/contact

