
   

 

 

 
TAG HEUER, AFDELING AF LVMH SWISS MANUFACTURES SA  

HJEMMESIDENS BRUGERVILKÅR 

Disse brugervilkår (”brugervilkår”) gælder sammen med de dokumenter, der refereres til i dem, 
for alle typer brug af vores hjemmeside  www.tagheuer.com (“site”), inklusive men ikke 
begrænset til at få adgang til, surfe på eller registreres til brug af vores hjemmeside. Disse 
brugervilkår giver dig oplysninger om os og de vilkår, der gælder for din brug af vores 
hjemmeside.   

 
Læs venligst brugervilkårene omhyggeligt og vær sikker på, du har forstået dem, inden du 
bruger vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse brugervilkår, så du 
kan referere til dem i fremtiden. 

 
Ved at bruge vores hjemmeside bekræfter du, at du accepterer disse brugervilkår, og at du vil 
overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse brugervilkår, bør du ikke bruge vores 
hjemmeside. 
  

1. ANDRE GÆLDENDE VILKÅR 

 
Disse brugervilkår refererer til vores fortrolighedspolitik, som også gælder for din brug af vores 
hjemmeside. Vores fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vi anvender dine personoplysninger. 
Hvis du køber produkter på vores hjemmeside, gælder vores vilkår og betingelser for salg af 
produkterne til dig. Tag dig venligst tid til at læse dem, da de indeholder vigtige oplysninger, 
der kan være gældende for dig. 
  

2. OM OS 
 
Denne hjemmeside administreres af TAG Heuer, afdeling af LVMH Swiss Manufactures SA, 
registreret i Neuchâtel, Schweiz, Handels- og virksomhedsregistret under nummeret CHE-
481.404.745, med sæde på 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
Schweiz.  
 

3. VORES RET TIL AT REVIDERE DISSE BRUGERVILKÅR 
 
Vi kan til enhver tid revidere disse brugervilkår ved at ændre denne side. Kontrollér venligst 
denne side fra tid til anden for at sikre dig, at du er opmærksom på eventuelle ændringer, vi 
har foretaget, da de er bindende for dig. Din fortsatte brug af hjemmesiden, efter sådanne 
ændringer offentliggøres, betragtes som accept af sådanne ændringer. 
  

4. ÆNDRINGER PÅ HJEMMESIDEN 

 
4.1 Vi opdaterer muligvis vores hjemmeside fra tid til anden og kan til enhver tid ændre 
indholdet. Vær dog opmærksom på, at indhold på vores hjemmeside kan være forældet, og at 
vi ikke har pligt til at opdatere det. 
 
4.2 Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside, eller noget som helst indhold på den, er uden fejl 
og mangler. 
  

5. ADGANG TIL VORES HJEMMESIDE 

 
5.1 Vores hjemmeside er gratis. 



   

 

 

 
5.2 Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside, eller noget som helst indhold på den, er uden fejl 
og mangler. Adgang til vores hjemmeside er tilladt på midlertidig basis. Vi kan suspendere, 
tilbagetrække, afbryde eller ændre hele eller dele af vores hjemmeside uden varsel. Vi hæfter 
ikke over for dig, hvis vores hjemmeside af en eller anden grund på et tidspunkt eller i en 
periode ikke er tilgængelig. 
 
5.3 Du er ansvarlig for at foretage de fornødne skridt til at få adgang til vores hjemmeside. 
 
5.4 Du er også ansvarlig for at sikre dig, at alle personer, der har adgang til vores hjemmeside 
via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse brugervilkår og andre gældende vilkår 
og betingelser, og at de overholder dem. 
  

6. DIN KONTO OG ADGANGSKODE 

 
6.1 Du kan oprette en konto på vores hjemmeside. Hvis vi under oprettelsen af kontoen giver 
dig et brugernavn, en adgangskode eller andre oplysninger som del af vores 
sikkerhedsprocedure, bør du behandle sådanne oplysninger som fortrolige. Du må ikke dele 
dem med nogen tredjepart. 
 
6.2 Vi har til enhver tid ret til at deaktivere ethvert brugernavn eller enhver adgangskode, 
uanset om det er valgt af dig eller tildelt af os, hvis du efter vores rimelige opfattelse ikke har 
overholdt bestemmelserne i disse brugervilkår.  
 
6.3 Hvis du ved eller har mistanke om, at andre end dig kender dit brugernavn eller din 
adgangskode, bedes du venligst straks kontakte os på https://www.tagheuer.com/contact. 
 
6.4 Vi kan bruge oplysninger, du har givet os, til at kontakte dig vedrørende produkter og 
tjenester, som vi mener er interessante for dig. Se venligst vores fortrolighedspolitik for 
yderligere information, som beskrevet her https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy. 
  

7. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET 

 
7.1 TAG Heuer og/eller dets licensgivere ejer alle rettigheder, titel og interesse i og for 
hjemmesiden, inklusive – men ikke begrænset til – al tekst, grafik, fotos, lydfiler, videoer, 
logoer, kunst, data, computerkode og andet materiale indeholdt eller vist på hjemmesiden 
(”indhold”), samt hjemmesidens udseende, stil og design og organisationen af indholdet på 
hjemmesiden, inklusive – men ikke begrænset til – ophavsret, varemærker (som defineret 
nedenfor), patentrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Din brug af 
hjemmesiden giver dig ikke ejerskab til noget indhold på hjemmesiden. Disse værker er 
beskyttet af regler om ophavsret og traktater verden over. Alle sådanne rettigheder er 
forbeholdt. Med forbehold for disse brugervilkår, giver TAG Heuer dig begrænset, 
tilbagekaldelig, ikke-underlicenserbar og ikke-overførbar licens til at bruge hjemmesiden og 
indholdet derpå udelukkende til personlig, hjemlig og privat brug. 
 
7.2 Du må udskrive en kopi og downloade uddrag af alle sider fra vores hjemmeside til 
personlig brug, og du må gøre andre opmærksom på indhold, der er lagt ud på vores 
hjemmeside. 
 
7.3 Du må ikke på nogen måde prøve at ændre skrivelsen eller digitale kopier af noget af det, 
du har udskrevet eller downloadet, og du må ikke bruge illustrationer, billeder, videoer eller 
lydsekvenser eller grafik adskilt fra ledsagende tekst. 
 

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


   

 

 

7.4 Du må ikke bruge noget af indholdet på vores hjemmeside i forretningsøjemed uden at 
indhente særlig licens hertil fra os eller vores licensgivere. 
 
7.5 Hvis du udskriver, kopierer eller downloader dele af vores hjemmeside i strid med disse 
brugervilkår, ophører din ret til at bruge vores hjemmeside med det samme, og du skal efter 
vores skøn returnere eller destruere alle kopier af det materiale, du har taget. 
 
 8. VAREMÆRKER 
 
8.1 TAG Heuer ejer uregistrerede og registrerede varemærker i forskellige jurisdiktioner 
verden over. ”TAG Heuer”, ”Heuer” og TAG Heuer-logoet er for eksempel schweizisk 
registrerede varemærker tilhørende LVMH Swiss Manufactures SA. Varemærker, logoer, 
servicemærker og handelsnavne (individuelt, et ”varemærke” og samlet ”varemærkerne”) vist 
på hjemmesiden eller på indhold via hjemmesiden er generelt registrerede og uregistrerede 
varemærker tilhørende TAG Heuer og andre og må ikke bruges, medmindre dette er godkendt 
af varemærkets ejer. 
 
8.2 Alle varemærker, der ikke er ejet af os, men som vises på hjemmesiden eller på 
hjemmesidens tjenester, hvis sådanne tilbydes, tilhører de respektive ejere af varemærket. 
Intet indeholdt på hjemmesiden bør fortolkes som at give underforstået, berettiget eller anden 
form for licens eller ret til at bruge varemærker vist på hjemmesiden uden skriftlig tilladelse fra 
os eller tredjeparts ejer af varemærket. Det er strengt forbudt at misbruge de varemærker, der 
vises på hjemmesiden. 
 

9. FORBUDT KUNDEAKTIVITET 
 
9.1 Medmindre det specifikt er tilladt i disse brugervilkår, eller vi har givet skriftligt samtykke, 
må du ikke kopiere, reproducere, distribuere, offentliggøre, gå ind i en database, vise, udføre, 
ændre, oprette afledte værker fra, overføre, sælge eller på anden måde udnytte indholdet af 
denne hjemmeside. Du accepterer ikke at bruge vores hjemmeside kommercielt eller i 
forretningsøjemed. 
 
9.2 Du må ikke: (i) engarere dig i spidering, ”skærmskrabning”, ”dataskrabning”, indsamling af 
e-mailadresser, trådløse adresser eller andre kontakt- og personoplysninger eller andre 
automatiske måder at få adgang til, logge ind på eller registrere dig på hjemmesiden eller 
andre tjenester eller funktioner tilbudt på eller via hjemmesiden eller få fat på brugerlister eller 
modtage eller få adgang til andre oplysninger eller funktioner om, fra eller via hjemmesiden 
eller de tjenester, der tilbydes på eller via hjemmesiden, inklusive – men ikke begrænset til – 
oplysninger på servere eller databaser forbundet med hjemmesiden eller andre tilbudte 
tjenester på eller via vores hjemmeside; (ii) på nogen måde få eller prøve på at få uautoriseret 
adgang til computersystemer, materiale, oplysninger eller eventuelle tjenester tilgængelige på 
eller via hjemmesiden; (iii) på nogen måde bruge hjemmesiden eller tjenester tilgængelige på 
eller via hjemmesiden med det formål at afbryde, beskadige, deaktivere, overbelaste eller 
forringe hjemmesiden eller sådanne tjenester eller forstyrre enhver anden parts brug og glæde 
ved hjemmesiden, inklusive – men ikke begrænset til – at afsende mange uopfordrede 
meddelelser eller ”oversvømme” servere med anmodninger; (iv) bruge hjemmesiden eller 
hjemmesidens tjenester eller funktioner i strid med vores eller tredjeparters intellektuelle 
ejendom eller anden ejendomsret eller juridiske rettigheder; eller (v) bruge hjemmesiden eller 
hjemmesidens tjenester i strid med gældende lov. 
 
9.3 Du giver ydermere dit samtykke til, at du ikke forsøger (eller opmuntrer eller understøtter 
nogen andens forsøg på) at omgå, dekompilere, dekryptere eller på anden måde ændre eller 
gribe ind i hjemmesiden og indholdet eller gøre uautoriseret brug deraf. Du må ikke på nogen 
måde få eller prøve at få fat på materiale eller oplysninger, der ikke forsætligt er gjort offentligt 
tilgængeligt eller tilvejebragt via hjemmesiden. 



   

 

 

 
  

10. DINE KOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDLÆG 

 
10.1 Vi vil meget gerne have dine forslag, feedback, idéer og andre indlæg (“indsendt 
materiale”) om hjemmesiden, indholdet og vores produkter. Vær dog opmærksom på, når du 
indsender materiale, at du: (i) repræsenterer og garanterer, at det indsendte materiale er 
originalt, at ingen anden part har nogen rettigheder dertil, og at sådant indsendt materiale eller 
TAG Heuers anvendelse deraf ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, og at der er givet 
afkald på ”moralske rettigheder” i det indsendte materiale, og at (ii) du giver os og vores 
afdelinger en afgiftsfri, ubegrænset, verdensomspændende, varig, uigenkaldelig, ikke-
eksklusiv og fuldt overførbar, tildelbar og underlicenserbar ret og licens til at bruge, kopiere, 
reproducere, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, oprette afledte værker heraf, 
distribuere, udføre, fremstille, skabe, sælge og eksportere sådant materiale (helt eller delvist) 
og/eller at inkorporere det i andre værker i enhver form, ethvert medie eller enhver teknologi 
kendt på nuværende eller udviklet på et senere tidspunkt. 
 
10.2 Vi har ikke ansvar for at vedligeholde indsendt materiale, som du leverer til os, og vi kan 
til enhver tid slette eller destruere et sådant materiale. Al indsendt materiale betragtes som 
værende ikke fortrolig eller hemmelig, og kan af os bruges på enhver måde, der er i 
overensstemmelse med disse vilkår og betingelser og hjemmesidens fortrolighedspolitik. 

 

11. INGEN PÅLIDELIGHED 

 
11.1 Indholdet på vores hjemmeside er kun generel information. Det har ikke til formål at give 
dig rådgivning, som du kan støtte dig til. Du bør indhente professionel eller specialrådgivning, 
inden du handler eller undlader at handle på grundlag af indholdet på vores hjemmeside. 
 
11.2 Selv om vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne på vores hjemmeside, 
fremsætter vi ingen erklæringer eller garantier, hverken direkte eller underforståede, for at 
indholdet på vores hjemmeside er nøjagtigt, fuldkomment eller komplet opdateret. Vi forsøger 
også nøjagtigt at gengive farverne på de produkter, du ser på hjemmesiden. Men vi kan ikke 
garantere, at de farver, du ser på din enhed, er nøjagtige. 
  

12. ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTI OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR 

 
12.1 I det omfang loven tillader, tilbydes denne hjemmeside og dens indhold ”som den er”, 
eksklusive nogen form for garanti, eksplicit eller implicit, inklusive – men ikke begrænset til – 
garanti for oplysninger, data, databehandlingstjenester, rådighedstid eller uforstyrret adgang, 
enhver garanti vedrørende tilgængelighed, nøjagtighed, anvendelighed eller 
informationsindhold og enhver garanti for ejendomsret, ikke-krænkelse, salgbarhed eller 
egnethed til et bestemt formål, og vi fraskriver os hermed sådanne garantier, eksplicite og 
implicite. Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller tjenester, indhold, funktioner eller materiale 
på den er rettidigt, sikkert, uafbrudt eller fejlfrit, eller at mangler rettes. Vi giver ingen garanti 
for, at hjemmesiden opfylder brugerens krav. Ingen råd, resultater eller information, hverken 
mundtlig eller skriftlig, som du har fået af os eller via vores hjemmeside skaber en garanti, der 
ikke udtrykkeligt er givet heri. 
 
12.2 Intet i disse brugervilkår udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller 
personskade som følge af vores uagtsomhed eller vores bedrageri eller svigagtig vildledende 
fremstilling eller ethvert andet ansvar, der muligvis ikke er udelukket eller begrænset af 
schweizisk lov. 
 



   

 

 

12.3 Vi har ikke ansvar for dine og/eller andre brugeres tab eller beskadigelse, hvad enten det 
er sket i sammenhæng med kontrakten, erstatning, uagtsomhed, misligholdt pligt eller på 
anden måde, og uanset hvad der måtte opstå, selv hvis forudsigeligt, under eller i forbindelse 
med brugen af eller mangel på adgang til vores hjemmeside og/eller brug af eller tillid til alt 
indhold, der vises på vores hjemmeside. 
 
12.4 Vær opmærksom på, at vi især ikke har ansvar for tab af fortjeneste, salg, forretning eller 
indkomst, forretningsafbrydelser, tab af forventede besparelser, tab af forretningsmuligheder, 
velvilje eller omdømme og/eller indirekte eller medført tab eller beskadigelse. 
 
12.5 Vi har ikke ansvar for tab eller beskadigelse forårsaget af en virus, DDoS-angreb eller 
teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, 
data og andet beskyttet materiale grundet din brug af vores hjemmeside downloadet indhold 
fra en hjemmeside forbundet med den. 
 
12.6 Forskellige begrænsninger og udelukkelser af ansvar gælder for ansvar opstået som 
resultat af, at vi leverer produkter eller tjenester til dig, som vil blive beskrevet i vores vilkår og 
betingelser. 
  

13. FORBUD MOD AT UPLOADE INDHOLD TIL VORES HJEMMESIDE 

 
13.1 Du må ikke uploade indhold til vores hjemmeside eller tage kontakt til andre brugere af 
vores hjemmeside. Hvis du uploader indhold på vores hjemmeside eller kontakter en anden 
bruger af hjemmesiden i strid ned disse brugervilkår: 
 

13.1.1 fjerner vi straks ethvert indlæg, du har offentliggjort på vores hjemmeside (hvis 
relevant); 
13.1.2 hæfter du over for os og skal holde os skadesløse for enhver overtrædelse af 
disse brugervilkår. Det betyder, at du som forbruger er ansvarlig for ethvert tab eller 
enhver skade, vi lider som følge af din overtrædelse af disse brugervilkår; og 
13.1.3 vi har ikke ansvaret eller er ansvarlige over for nogen tredjepart for indhold eller 
nøjagtighed af indholdet offentliggjort af dig eller anden bruger af vores hjemmeside. 

 
13.2 Hvis du uploader indhold på vores hjemmeside eller kontakter en anden bruger af vores 
hjemmeside, har vi ret til at videregive din identitet til enhver tredjepart, som påstår, at alt 
indhold indsendt og offentliggjort af dig på vores hjemmeside er en overtrædelse af deres 
juridiske rettigheder (inklusive, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder eller 
deres ret til privatliv). 
 

14. LINKE TIL VORES HJEMMESIDE 

 
Vores hjemmeside bør ikke være en del af nogen anden hjemmeside. Hvis du ønsker at gøre 
brug af indhold på vores hjemmeside, skal du først indhente vores skriftlige samtykke. Kontakt 
os venligst på https://www.tagheuer.com/contact. 
  

15. VIRA 

 
15.1 Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside er sikker og fri for fejl eller vira. 
 
15.2 Du har ansvar for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og 
platform for at få adgang til hjemmesiden. Vær sikker på, at du benytter dig at software, der 
beskytter mod vira. 
 

https://www.tagheuer.com/contact


   

 

 

15.3 Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved bevidst at introducere vira, trojanere, orme, 
logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke 
angribe vores hjemmeside via DoS-angreb eller et DDoS-angreb. 
 
15.4 Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores hjemmeside, til serveren, der lagrer 
vores hjemmeside eller til en hvilken som helst anden server eller database forbundet med 
vores hjemmeside. Hvis du overtræder denne bestemmelse, kan du begå en strafbar handling.  
Vi rapporterer sådanne overtrædelser til de ansvarlige retshåndhævende myndigheder, og vi 
samarbejder med disse myndigheder ved at videregive din identitet til dem. I tilfælde af en 
sådan overtrædelse ophører din ret til at gøre brug af hjemmesiden øjeblikkeligt. 
 
  

16. LINKS TIL TREDJEPARTS HJEMMESIDE 

 
På de steder, hvor vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider og ressourcer 
tilbudt af tredjeparter, tjener disse links til din information. Vær venligst opmærksom på, at 
disse hjemmesider har deres egen fortrolighedspolitik og brugervilkår, som du bør læse, inden 
du går ind på tredjeparts hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af disse hjemmesider 
eller sider og påtager os intet ansvar overhovedet for noget tab, der måtte opstå som resultat 
af link til disse. 
 
17. DIVERSE  
 
Vores mangelfulde udøvelse eller håndhævelse af en ret eller bestemmelse i brugervilkårene 
er ikke lig med et frafald af en sådan ret eller bestemmelse. Hvis en domstol anser en 
bestemmelse i brugervilkårene for at være ugyldig, er parterne alligevel enige om, at 
domstolen skal bestræbe sig på at gennemføre parternes intentioner som beskrevet i 
bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i brugervilkårene forbliver fuldt gyldige. 
 

18. GÆLDENDE LOV 

 
18.1 Vær som forbruger venligst opmærksom på, at disse brugervilkår er underlagt schweizisk 
lov. Hvis du er schweizisk forbruger, er både du og vi enige om, at den schweiziske domstol 
har enekompetence. 
 
18.2 Hvis du er en virksomhed, er disse brugervilkår (og eventuelle ikke-kontraktlige tvister 
eller krav) underlagt schweizisk lov, og vi er begge enige om, at domstolene i Neuchâtel 
(Schweiz) har enekompetence. 


