TAG HEUER, AFDELING AF LVMH SWISS MANUFACTURES SA
HJEMMESIDENS VILKÅR OG BETINGELSER FOR LEVERING AF PRODUKTER
Dette dokument (sammen med de dokumenter, som vi refererer til heri) giver dig oplysninger om
os og de juridiske vilkår og betingelser (”vilkår”), under hvilke vi sælger dig produkterne
(”produkter”) på vores hjemmeside (vores ”site”). Disse vilkår gælder for enhver kontrakt mellem
os for salg af produkter til dig (”kontrakt”).
Læs venligst disse vilkår grundigt igennem for at sikre dig, at du har forstået dem, inden du
bestiller produkter fra vores site.
Ved at bestille vores produkter bekræfter du at være 18 år eller derover, og du giver dit samtykke
til disse vilkår og de andre dokumenter, vi refererer til i disse vilkår. Udskriv venligst en kopi af
disse vilkår, så du kan referere til dem i fremtiden.
Vi redigerer fra tid til anden disse vilkår som beskrevet under punkt 6. Hver gang du bestiller
produkter fra vores site, er den aktuelle ordre underlagt de på det tidspunkt gældende vilkår.
1. OM OS
1.1. Vi er TAG HEUER, AFDELING AF LVMH SWISS MANUFACTURES SA, en virksomhed
registreret i Neuchâtel, Schweiz, Handels- og virksomhedsregistret under nummeret CHE481.404.745, med sæde på 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds, Schweiz,
(”vi” eller ”os”). Vi administrerer hjemmesiden www.tagheuer.com.
1.2. Vær venligst opmærksom på, at TAG Heuer samarbejder med Global-e, en virksomhed i
Schweiz, hvis registrerede kontor har adressen c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar,
Schweiz, registreret under nummeret CHE-133.547.375, så du kan foretage bestillinger i dit land,
hvor TAG Heuer ikke normalt tilbyder at behandle ordrer og udføre ydelser.
2. PRODUKTERNE
2.1. Beskrivelsen af produkterne på vores site er kun omtrentlige, og billeder af produkterne tjener
kun illustrative formål. Mens vi bestræber os på at være så nøjagtige som muligt i beskrivelsen af
produkterne på vores site (inklusive, men ikke udelukkende produkternes størrelse, vægt,
volumen og mål) og at vise de nøjagtige farver, så er enhver beskrivelse kun omtrentlig, og vi kan
ikke garantere, at farverne på vores site er en præcis gengivelse af produkternes farver.
2.2. Produkternes emballage kan variere fra, hvad der vises på sitet.
2.3. Alle produkter vist på vores site afhænger af tilgængelighed. Vi informerer dig så hurtigt som
muligt pr. e-mail, hvis det produkt, du har bestilt, ikke kan leveres. Hvis produkter, du har bestilt,
ikke kan leveres, behandler vi ikke din ordre.
3. SÅDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi bruger de personoplysninger, du giver os i overensstemmelse med og til de formål, der er
beskrevet i vores privatpolitik, som du kan finde på https://www.tagheuer.com/privacy-policy.html.
Global-e kan også behandle dine personoplysninger som nærmere beskrevet i deres privatpolitik,

som du kan finde på https://s3.global-e.com/merchantscontent/TagHeuer/LegalDocs/Global-ePrivacy-Policy_comments-GE-29-3-2021_Final.pdf. Læs dem venligst grundigt igennem, da de
indeholder vigtige vilkår, der er gældende for dig.
4. DINE FORBRUGERRETTIGHEDER
Som kunde har du juridiske rettigheder i forhold til defekte produkter eller produkter, der ikke er
som beskrevet, og som vi sælger dig på vores site. Intet i disse vilkår vil påvirke dine juridiske
rettigheder.
5. SÅDAN ER KONTRAKTEN MELLEM DIG OG OS UDFORMET
5.1. Vores bestillingsproces gør det muligt for dig at tjekke og redigere fejl, inden du afslutter
bestillingen. Tag dig tid til at tjekke og gennemse din bestilling, inden du sender den. Hvis du
sender en bestilling til os, som indeholder en fejl, kontakt os venligst så hurtigt som muligt på
hq.customercare@tagheuer.com eller +41 (0)32 919 9600 for at få fejlen rettet. Vi vil så prøve at
rette fejlen i den af dig afgivne bestilling, inden den behandles, men vi kan ikke garantere dette.
5.2. Efter du har foretaget en bestilling, modtager du en e-mail fra os indeholdende en
ordrebekræftelse. Denne ordrebekræftelse betyder ikke, at vi har accepteret ordren. Vi bekræfter
at acceptere ordren ved at sende dig en e-mail, der bekræfter, at produkterne er blevet sendt
(bekræftelse af forsendelse). Hvis vi har mistanke om, at nogens identitet, adresse, e-mailadresse
og/eller betalingsoplysninger anvendes uretmæssigt eller på uautoriseret vis, kan vi bede om
yderligere verifikation eller oplysninger, inden vi accepterer ordrer. Kontrakten mellem os indgås
kun, når vi sender dig bekræftelse af forsendelsen.
5.3. Hvis det ikke er os muligt at levere et produkt til dig (fx fordi det pågældende produkt ikke er
på lager, ikke længere fås, eller fordi der var en forkert pris på vores site), eller vi har mistanke
om, at din bestilling er uretmæssig eller foretaget med det formål at sælge eller videresælge
produktet, eller at bestillingen på anden måde er foretaget i ond tro eller ikke til personlig brug,
informerer vi dig herom pr. e-mail og undlader at behandle din ordre. Hvis du allerede har betalt
for produktet, tilbagebetaler vi dig det fulde beløb så hurtigt som muligt og under alle
omstændigheder inden for 14 dage fra den dag, vi sendte vores e-mailmeddelelse til dig.
6. VORES RET TIL AT VARIERE DISSE VILKÅR
6.1. Vi kan fra tid til anden redigere disse vilkår. Du bør læse disse vilkår grundigt igennem, inden
hvert køb af produkter foretaget på vores site.
6.2. Hver gang du bestiller produkter hos os, gælder de vilkår, der på det tidspunkt er gældende
for kontrakten mellem dig og os.
6.3. Hvis vi redigerer disse vilkår efter, du har foretaget en bestilling hos os, gælder de redigerede
vilkår ikke for den bestilling, du har foretaget.
7. RETUR
7.1. Vi ønsker, at du er helt igennem glad for din bestilling. Med forbehold for visse undtagelser
beskrevet nedenfor, accepterer vi med glæde, at du på vores bekostning sender din bestilling
retur inden for 30 dage efter levering af det originale produkt, hvis du af en eller anden grund ikke
er tilfreds.
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7.2. For at returnere et produkt bedes du følge vores returproces for vores grænseoverskridende
ordrer inkluderet i din pakke og under dette link.
7.3. Vær venligst opmærksom på, at en returgodkendelse skal påbegyndes inden for 30 dage,
efter ordren er modtaget. Alle produkter skal ydermere returneres med den oprindelige kvittering,
være ubrugte og i helt ny tilstand, med alle originale forsendelses- og produktemballager,
beskyttelsesmateriale og påsatte etiketter.
7.4. Vi accepterer ikke en returnering, hvis produktet viser tegn på slitage eller på at have være i
brug eller på nogen måde er blevet ændret fra dets oprindelige tilstand.
7.5. Skræddersyede produkter anses for endelige og kan ikke ombyttes eller refunderes.
7.6. Ur-armbånd, der er justeret efter din anmodning, skal være foretaget af os eller en autoriseret
TAG Heuer-forhandler og bør returneres med alle oprindeligt sendte kædedele.
7.7. Hvis du har betalt importafgifter (som defineret i punkt 11 forneden) i forbindelse med din
bestilling (enten betalt forud ved kassen eller betalt direkte til den relevante myndighed ved
modtagelsen af bestillingen), skal du bede den relevante myndighed i din destination om refusion;
(ii) det er udelukkende dit ansvar at kræve sådanne importafgifter tilbage fra den relevante
myndighed i din destination, og (iii) vi kan ikke garantere, at et sådant krav imødekommes. Hvis
du har forudbetalt importafgifter, kan vi efter skriftlig anmodning fra dig gøre en passende indsats
for at hjælpe dig med at få sådanne importafgifter refunderet. Til dette formål giver du os hermed
fuldmagt til at handle i dit navn for at prøve at opnå en sådan refusion (denne fuldmagt er dog
ikke en garanti for, at en sådan refusionsanmodning gennemføres).
8. LEVERING
8.1. Vi opkræver ikke forsendelses- og håndteringsomkostninger hos vores kunder. Vi sender
normalt alle varer gennem en pålidelig transportør. Alt efter dit leveringsland bør du regne med 3
til 30 kalenderdage for levering, efter du har modtaget bekræftelse for afsendelse.
8.2. Se venligst din e-mail indeholdende leveringsbekræftelse fra os for nøjagtige oplysninger og
pakkesporing.
8.3. Hvis du modtager en meddelelse om et mislykket forsøg på levering, er det dit ansvar at
benytte dig af de angivne oplysninger til at kontakte leveringsfirmaet med henblik på et nyt
leveringstidspunkt. Hvis du har valgt en leveringsmetode, der ikke kræver, at din levering
underskrives, og der ikke er nogen til stede til at modtage produktet, har vi ret til at efterlade det
på dørtrinnet, i opgangen eller i receptionen hvis tilgængeligt.
8.4. Vær venligst opmærksom på, at der kan forekomme forsinkelser i forsendelsen på grund af
dit lands toldkrav.
8.5. Vær venligst opmærksom på, at produkterne kan være underlagt lokale toldafgifter.
9. EJERSKAB OG RISIKO
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9.1. Ejerskab og ejerforhold af det bestilte produkt overdrages til dig fra det øjeblik, produktet
sendes til dig (forudsat at du har betalt produktets fulde beløb samt forsendelsesomkostninger og
andre omkostninger, der skal betales i henhold til disse vilkår, alt efter hvad der er relevant).
9.2. Risiko for beskadigelse eller tab af produktet overgår til dig ved levering, eller til den person,
der af dig er udpeget til at modtage produktet på dine vegne.
10. PRODUKTERNES PRIS OG LEVERINGSOMKOSTNINGER
10.1. Produkternes pris vil være som anført på vores site fra tid til anden. Se venligst punkt 10.3
for oplysninger om fejlagtige priser på vores site.
10.2. Vores produkters priser kan ændre sig fra tid til anden. Eventuelle ændringer af
produktpriser på vores site har ingen indflydelse på din bestilling af (et) produkt(er), som vi har
bekræftet ved at sende dig en forsendelsesbekræftelse.
10.3. Vores site indeholder et stort antal produkter. Det er altid muligt, at nogle af produkterne på
trods af vores rimelige indsats kan være prissat forkert på vores site. Hvis prisfejlen er tydelig og
umiskendelig og med rimelighed af dig kunne anses som en forkert pris, behøver vi ikke levere
produkterne til dig til den forkerte (lavere) pris. I sådanne tilfælde kontakter vi dig for at informere
dig om denne fejl, og vi giver dig mulighed for at afslutte købet af produktet til den korrekte pris
eller at annullere din bestilling. Vi behandler ikke din bestilling, inden vi modtager anvisninger
herom fra dig. Hvis vi ikke kan kontakte dig ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har angivet
under ordreprocessen, behandler vi ordren som annulleret og underretter dig herom skriftligt.
11. MOMS, FORSENDELSESOMKOSTNINGER OG IMPORTAFGIFTER
11.1. Du køber produktet i din lokale valuta og til en pris, der normalt indeholder eventuelle
gældende afgifter (såsom moms) samt eventuelle internationale leveringsomkostninger og afgifter (”leveringsomkostninger”) og, hvis relevant og tilgængelig for forudbetaling, eventuel
importafgift, told og lignende gebyrer, der kan pålægges af leveringsdestinationen
(”importafgifter”). Leveringsomkostninger og/eller importafgifter kan uden forudgående varsel
fra tid til anden være delvis eller helt dækket. Sitet angiver oplysninger om sådanne tilbud, inden
en ordre afsluttes eller foretages.
11.2. For visse leveringsdestinationer og/eller produkter kan du blive tilbudt mulighed for at
forudbetale gældende importafgifter, der så udregnes og tilføjes eller inkluderes i den endelige
pris, når du foretager din bestilling. I nogle tilfælde kan prisen på produktet allerede indeholde
importafgifter.
11.3. I det tilfælde, det er muligt for dig at forudbetale gældende importafgifter, og du vælger at
forudbetale sådanne importafgifter, eller hvis importafgifterne allerede er inkluderet i produktets
pris, garanteres din endelige pris fuldt ud, og de faktiske importafgifter betales på dine vegne til
den relevante myndighed som bestemt af din leveringsdestination, når din ordre importeres.
11.4. Det kan være, vores partner Global-e indgår kontrakt med en lokal licenseret toldspeditør
på destinationen. Accept af disse vilkår gælder som autorisation for den gældende toldspeditør
til at agere på dine vegne for at: (i) foretage transaktioner med den lokalt relevante myndighed,
(ii) udfylde, sende og udføre dertil relaterede dokumenter på dine vegne i forbindelse med
importen af produkter fra din bestilling, (iii) lette betalingen af relevante importafgifter; og (iv), hvis
relevant, returnere et sådant produkt til os (i henhold til disse vilkår). Du anerkender dog, i tilfælde
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af at du returnerer et produkt, at du (og ikke vi, Global-e eller nogen på deres vegne) har det fulde
ansvar for at kræve sådanne importafgifter tilbagebetalt fra den relevante myndighed i det
omfang, det er muligt, og hverken Global-e eller vi har ansvaret i forbindelse med et sådant krav.
11.5. Du kan beslutte dig for ikke at forudbetale importafgifterne, når du afslutter din handel, eller
måske er muligheden for at forudbetale ikke tilgængelig på din leveringsdestination eller for dit
produkt. I sådanne tilfælde (dvs., hvor forudbetaling ikke gør sig gældende): (i) gør vi dig
opmærksom på, at det beløb for importafgifter, der vises under forudbetalingsfunktionen på sidste
trin af købsprocessen muligvis ikke afspejler de faktiske importafgifter, du ifølge din
leveringsdestinations relevante myndighed skal betale, men kan være større eller mindre end
skønnet; og (ii) det er dit fulde ansvar at betale alle gældende importafgifter direkte til den
relevante myndighed som bestemt af myndighederne på leveringsdestinationen, og hverken
Global-e eller vi har ansvaret i forbindelse med det ovenfor nævnte (og det er ligeledes dit ansvar
at anmode om at få importafgifterne tilbagebetalt, hvis handelen annulleres eller produkter
returneres, såvidt som det er tilladt ifølge disse vilkår). Hvis du ydermere uden rimelig grund
undlader at betale importafgifterne, så ansvaret overgår til os, Global-e eller fragtfirmaet, trækkes
ansvarsbeløbet for importafgifterne fra enhver refusion eller andet beløb, du måtte anmode om, i
det omfang det er tilladt i henhold til den gældende lov.
11.6. Hvis du valgte ikke at forudbetale importafgifter, ikke betalte importafgifter eller nægtede at
acceptere produkter på anden måde end i overensstemmelse med returneringsproceduren under
disse vilkår, hvilket i hvert tilfælde ville resultere i, at produkterne blev returneret eller måtte
returneres, så er du muligvis ansvarlig for returneringsomkostninger, du har betalt for din
leverance, refunderet. Vi opkræver muligvis også yderligere direkte eller indirekte afgifter som
følge af fejl eller afvisning i det omfang, det er tilladt i henhold til den gældende lov. Vi kan, hvis
det er i overensstemmelse med disse vilkår, refundere dig prisen for produktet, men ikke
importafgifterne, som måske eller måske ikke refunderes af den relevante myndighed.
12. BETALING
12.1. Alle produkter vist på vores site afhænger af tilgængelighed.
12.2. Du kan udelukkende betale for produkter med et betalings- eller via enhver anden
betalingsmåde accepteret af os. Du accepterer at betale den fulde pris for ethvert køb, du
foretager enten med betalings- eller kreditkort sammen med din onlineordre eller via anden
betalingsmåde accepteret af os. Tilgængeligheden af sådanne betalingsmåder afhænger af din
geografiske placering. Produkterne forudbetales.
12.3. Du anerkender og accepterer, at: (i) du bliver opkrævet af Global-e eller af en af deres
tredjeparters betalingsbehandler (”betalingsbehandler”), via den betalingsmetode, du har valgt
for din ordre og andre beløb, der ifølge disse vilkår skal betales i forbindelse med denne ordre.
(ii) Du skal angive gyldige og aktuelle oplysninger om dig selv. (iii) Vi anvender muligvis
redskaber, software eller betalingsbehandlerens tjenester til at håndtere transaktioner på vore
vegne, og (iv) du kan blive opkrævet yderligere gebyrer (såsom udlandsgebyrer eller
internationale gebyrer) eller gebyrer pålagt af din bank eller kredit-/betalingskortudbyder, og da
disse ikke er vores gebyrer, har vi ingen kontrol over dem, og vi har heller ikke mulighed for at
afbøde sådanne gebyrer, da de udelukkende er afhængige af forholdet og de kommercielle vilkår
mellem dig og din bank eller kredit-/ betalingskortudbyder, og vi har heller ikke mulighed for på
forhånd at vide, om du vil blive opkrævet sådanne gebyrer, da hver bank og kredit- eller
betalingskortudbyder har sin egen politik, og vores forpligtelse er at opkræve det beløb, der er
angivet i din lokale valuta under købsprocessen.
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12.4. Betaling kan gå gennem Global-e’s afdeling (fx Global-e Australia Pty Ltd.) afhængig af din
placering.
12.5. Hvis betalingsmetoden, du har valgt under købsprocessen, understøtter en autoriseret
mekanisme (såsom de fleste kredit- og betalingskort), når du afgiver din ordre, godkendes
udelukkende det gældende beløb. Du afkræves først betaling efter, produktet er blevet sendt til
dig, medmindre ordren er en ’forudbestilling’ eller en lignende ordretype, i hvilket tilfælde du kan
afkræves betaling, inden produktet er sendt, afhængigt af oplysningerne om det forudbestilte
produkt. Hvis betalingsmetoden, du har valgt, ikke understøtter en autoriseret mekanisme,
afkræves du betaling så snart, du foretager ordren (eller – hvis anvendelig – på et andet tidspunkt
afhængig af den specifikke betalingsmetode, du anvendte). Vær venligst opmærksom på, at du
afkræves det fulde ordrebeløb, selvom ordren sendes i dele. I de tilfælde, hvor
betalingsmetoderne PayPal/PayPal Express tilbydes, kan det ske, at du afkræves det fulde beløb
straks efter din ordre er afgivet. Forudbetaling påvirker ikke dine juridiske rettigheder i henhold til
disse vilkår (herunder fx enhver ret til refusion).
12.6. I visse jurisdiktioner kan du tilbydes mulighed for at købe varer ved brug af betalingsmetoden
”Klarna”. De vilkår og betingelser, der gælder for fakturering med Klarna, kan findes under
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/en_de/invoice?fee=0.
Vær
opmærksom på, at tysk (ikke engelsk) er det styrende og bindende sprog i sådanne vilkår og
betingelser. Klarna bestemmer efter eget skøn, om du er berettiget til at bruge betalingsmetoden
for Klarna-fakturering, og vi påtager os ikke ansvaret for din brug af Klarna som betalingsmetode.
Hvis du vælger at købe produktet ved at betale via Klarna-fakturering, deler du dine
personoplysninger med Klarna, og vilkårene i Klarnas privatpolitik gælder for deres anvendelse
af dine personoplysninger.
12.7. Visse produkter, du har købt på sitet, kan være underlagt yderligere vilkår, som du
underrettes om, når du foretager et køb.
12.8. Hvis du ikke foretager nogen betaling inden forfaldsdatoen udløber, kan vi:
(a) straks opsige kontrakten mellem os. Vi kontakter dig skriftligt for at meddele dig, at
kontrakten er opsagt; og
(b) opkræve af det forfaldne beløb med en rentesats på 3 % pr. år over den til hver en tid
gældende basisudlånsrente i vores bank. Denne rente påløber dagligt fra forfaldsdatoen
indtil den dato, vi modtager betaling for det forfaldne beløb, uanset om det er før eller efter
dom. Du skal betale os renter sammen med ethvert forfaldent beløb.
12.9. Hvis du bestrider en betaling, du har foretaget i god tro, og du kontakter os straks efter, du
har foretaget den betaling, du bestrider, for at meddele os dette, gælder punkt 12.8(b) ikke under
tvisten.
13. VORES ANSVAR OVER FOR DIG SOM FORBRUGER
13.1. Hvis vi ikke overholder disse vilkår, har vi over for dig ansvaret for det tab eller den skade,
du lider som forudsigeligt resultat af vores overtrædelse af disse vilkår, men vi er ikke ansvarlige
for noget tab eller nogen skade, der ikke er forudsigelig.
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13.2. Vi leverer udelukkende produkterne til privat brug. Du accepterer ikke at bruge produktet til
kommercielt, forretningsmæssigt eller videresælgende formål, og vi har ingen ansvar over for dig
for tabt fortjeneste, mistet forretning, handelsafbrydelse, eller mistet handelsmulighed.
13.3. Under ingen omstændigheder (inklusive, men ikke begrænset til uagtsomhed) vil vi, nogen
af vores afdelinger eller nogen af deres direktører, ledere, medarbejdere, aktionærer, agenter
eller indholds- eller tjenesteudbydere (samlet under navnet ”beskyttede enheder”) ansvarlige for
indirekte, særlige, tilfældige, eksemplariske eller straffende skader opstået som følge af eller
direkte eller indirekte relateret til produkterne.
13.4. Under ingen omstændigheder må det samlede ansvar for de beskyttende enheder over for
dig vedrørende alle skader, tag og årsager til handling (uanset om i henhold til kontrakt eller
erstatning, inklusive, men ikke begrænset til uagtsomhed eller lignende), der stammer fra disse
vilkår eller et bestilt produkt samlet overstige det beløb, du har betalt for produktet på vores site,
undtagen som beskrevet under punkt 13,5.
13.5. Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar for:
(a)
(b)
(c)

død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed;
svindel eller uredelig vildledning;
ethvert spørgsmål, som ifølge loven ikke kan være begrænset eller udelukket.

14. BEGIVENHEDER UDEN FOR VORES KONTROL
14.1. Vi er ikke ansvarlige for manglende ydeevne eller forsinket udførelse af nogen af vores
forpligtelser i henhold til en kontrakt, når disse fejl og mangler er forårsaget af en handling, der
ligger uden for vores kontrol (”begivenhed uden for vores kontrol”).
14.2. Hvis en begivenhed, der påvirker vores evne til at opfylde vores forpligtelser i henhold til en
kontrakt, finder sted uden for vores kontrol:
(a) kontakter vi dig så hurtigst muligt for at informere dig herom; og
(b) vores forpligtelser i henhold til kontrakten suspenderes, og tiden for udførelsen af vores
forpligtelser forlænges med den tid, begivenheden uden for vores kontrol varer. Hvis en
begivenhed uden for vores kontrol påvirker vores levering af produkter til dig, arrangerer
vi en ny leveringsdato til dig, når begivenheden uden for vores kontrol er overstået.
15. FRASKRIVELSE AF GARANTIER
15.1. I det af loven tilladte maksimale omfan fraskriver vi os alle udtrykkelige eller underforståede
garantier eller erklæringer vedrørende produkter bestilt eller leveret via hjemmesiden, og hermed
fraskriver du dig og giver afkald på alle garantier og erklæringer, der er fremsat i
produktlitteraturen, ofte stillede spørgsmål, dokumenter og på anden måde på sitet eller under
korrespondance med os eller vores agenter.
15.2. I det omfang loven tillader, tilbydes produkter bestilt eller tilbudt via sitet af os ”som de er”,
forudsat at den foregående ansvarsfraskrivelse ikke – om overhovedet – gælder for den
produktgaranti, der tilbydes af os eller den gældende fabrikant af produktet, som indeholdt i
emballagen leveret til dig, som særligt beskrevet på sitet eller som på anden vis særligt beskrevet
i en aftale, der er indgået separat skriftligt mellem dig og os eller vores licensgiver eller leverandør.
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16. SÅDAN KONTAKTER DU OS OG KOMMUNIKATION MELLEM OS
16.1. Når vi i disse vilkår henviser til ”skriftlig”, inkluderer det e-mail.
16.2. Du kan af hvilken som helst grund kontakte os på nedenstående måder:
(a)
(b)

E-mail til hq.customercare@tagheuer.com;
Telefon på +41 (0)32 919 9600.

16.3. Hvis vi har brug for at komme i kontakt med dig eller underrette dig skriftligt, vil det ske via
e-mail eller frankeret brev til den adresse, du angav under din bestilling.
17. ANDRE VIGTIGE BETINGELSER
17.1. Vi overfører muligvis vores rettigheder og forpligtelser i henhold til en kontrakt til en anden
organisation, men dette påvirker ikke dine rettigheder eller vores forpligtelser i henhold til disse
vilkår.
17.2. Du kan udelukkende videregive dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse
vilkår til en anden person, hvis vi godkender det skriftligt.
17.3. Denne kontrakt er mellem dig og os. Bortset fra, hvad der udtrykkeligt anføres under dette
punkt, skal ingen personer, der ikke er del af denne kontrakt, have nogen rettigheder til at
håndhæve nogen af dens vilkår. Parternes rettigheder til at opsige, ophæve eller acceptere
enhver ændring, afkald eller løsning i henhold til denne kontrakt er ikke underlagt samtykke fra
nogen anden person.
17.4. Hvert afsnit i disse vilkår fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighed
beslutter, at nogen af dem er ulovlige eller ikke kan håndhæves, gælder de resterende afsnit
stadig fuldt ud.
17.5. Hvis vi ikke insisterer på, at du udfører nogen af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår,
eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vi udsætter det, betyder det
hverken, at vi har givet afkald på vores rettigheder over for dig, eller at du ikke behøver overholde
disse forpligtelser. Hvis vi frafalder en misligeholdelse fra din side, gør vi det skriftligt, og ethvert
skriftligt afkald betyder ikke, at vi automatisk frafalder senere misligeholdelser fra din side.
17.6. Disse vilkår er underlagt schweizisk lov. Det betyder, at en kontrakt til køb af produkter
gennem vores site og enhver tvist eller ethvert krav som følge af eller i forbindelse med kontrakten
(herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) vil være underlagt schweizisk lovgivning. Du og vi
bekræfter begge, at den schweiziske domstol har enekompetence.
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