TAG HEUER, BRANCH OF LVMH SWISS MANUFACTURES SA
VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT
Näitä käyttöehtoja ("käyttöehdot") ja asiakirjoja, joissa niihin viitataan, sovelletaan kaikkeen
verkkosivustomme www.tagheuer.com ("verkkosivusto") käyttöön, mukaan lukien, mutta ei
rajoittuen, verkkosivustolle pääsyyn, sivuston selaamiseen tai rekisteröitymiseen. Näissä
käyttöehdoissa kerrotaan tietoja meistä ja ehdoista, joilla voit käyttää verkkosivustoamme.
Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne, ennen kuin alat käyttää
verkkosivustoamme. Suosittelemme, että tulostat kopion näistä käyttöehdoista myöhempää
käyttöä varten.
Käyttämällä verkkosivustoamme vahvistat, että hyväksyt nämä käyttöehdot ja noudatat niitä.
Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, et saa käyttää verkkosivustoamme.
1. MUUT SOVELLETTAVAT EHDOT
Näissä käyttöehdoissa viitataan tietosuojakäytäntöömme, jota sovelletaan myös
verkkosivustomme käyttöön. Tietosuojakäytännössämme kerrotaan, miten käytämme
henkilötietojasi. Jos ostat tuotteita verkkosivustoltamme, sinulle myytyihin tuotteisiin
sovelletaan käyttöehtojamme. Käytä aikaa käyttöehtojen lukemiseen, sillä ne sisältävät
tärkeitä ehtoja, jotka voivat koskea sinua.
2. TIETOA MEISTÄ
Tätä verkkosivustoa ylläpitää TAG Heuer, Branch of LVMH Swiss Manufactures SA, joka on
rekisteröity Neuchâtelissa (Sveitsi) kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla CHE-481.404.745, ja
jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux-deFonds, Sveitsi.
3. OIKEUTEMME MUUTTAA NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA
Voimme tarkistaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa muuttamalla tätä sivua. Tarkista tämä sivu
aika ajoin varmistaaksesi, että olet tietoinen kaikista tekemistämme muutoksista, sillä ne
sitovat sinua. Verkkosivuston jatkuva käyttö sen jälkeen, kun tällaiset muutokset on julkaistu,
katsotaan tällaisten muutosten hyväksymiseksi.
4. MUUTOKSET VERKKOSIVUSTOLLAMME
4.1 Voimme päivittää verkkosivustoamme aika ajoin ja muuttaa sen sisältöä milloin tahansa.
Huomaa kuitenkin, että verkkosivustomme sisältö voi olla vanhentunutta, eikä meillä ole
velvollisuutta päivittää sitä.
4.2 Emme takaa, että verkkosivustomme tai sen sisältö ei sisällä virheitä tai puutteita.
5. PÄÄSY VERKKOSIVUILLEMME
5.1 Verkkosivustomme on käytettävissä maksutta.
5.2 Emme takaa, että verkkosivustomme tai sen sisältö on aina saatavilla tai että se on
keskeytymätön. Verkkosivustomme käyttö on sallittu tilapäisesti. Voimme keskeyttää,

peruuttaa, lopettaa tai muuttaa verkkosivustomme kokonaan tai osittain ilman
ennakkoilmoitusta. Emme ole vastuussa sinulle, jos verkkosivustomme ei jostain syystä ole
käytettävissä milloin tahansa tai minkä tahansa ajanjakson ajan.
5.3 Olet vastuussa kaikista tarvittavista järjestelyistä, jotta voit käyttää verkkosivustoamme.
5.4 Olet myös vastuussa siitä, että kaikki henkilöt, jotka käyttävät verkkosivustoamme
internetyhteytesi kautta, ovat tietoisia näistä käyttöehdoista ja muista sovellettavista ehdoista
ja että he noudattavat niitä.
6. TILISI JA SALASANASI
6.1 Voit rekisteröityä tilille verkkosivustollamme. Jos annamme sinulle käyttäjätunnuksen,
salasanan tai muita tietoja osana turvallisuusmenettelyjämme, kun rekisteröidyt tilille, sinun on
käsiteltävä näitä tietoja luottamuksellisina. Et saa luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille.
6.2 Meillä on oikeus milloin tahansa poistaa käytöstä käyttäjän valitsema tai meidän
myöntämämme käyttäjätunnus tai salasana, jos kohtuullisen arviomme mukaan et ole
noudattanut näiden käyttöehtojen määräyksiä.
6.3 Jos tiedät tai epäilet, että joku muu kuin sinä tuntee käyttäjätunnuksesi tai salasanasi, ota
viipymättä yhteyttä meihin osoitteessa https://www.tagheuer.com/contact.
6.4 Voimme käyttää meille antamiasi tietoja ottaaksemme sinuun yhteyttä tuotteista tai
palveluista, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Katso lisätietoja tietosuojakäytännöstämme,
joka on saatavilla täältä https://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy.
7. IMMATERIAALIOIKEUDET
7.1 TAG Heuer ja/tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja
intressit verkkosivustoon, mukaan lukien ja rajoituksetta kaikki tekstit, grafiikat, valokuvat, ääni,
video, logot, kuvitukset, tiedot, tietokonekoodi ja muut materiaalit, jotka sisältyvät tai näkyvät
verkkosivustolla ("sisältö"), sekä verkkosivuston ulkoasu, tuntu ja suunnittelu ja verkkosivuston
sisällön järjestäminen, mukaan lukien, mutta ei rajoituksetta, kaikki tekijänoikeudet,
tavaramerkit (kuten jäljempänä määritellään), patenttioikeudet ja muut immateriaalioikeudet ja
tekijänoikeudet. Verkkosivuston käyttö ei anna sinulle omistusoikeutta mihinkään
verkkosivuston sisältöön. Näitä teoksia suojaavat tekijänoikeuslait ja -sopimukset kaikkialla
maailmassa. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään. Näiden käyttöehtojen mukaisesti TAG Heuer
myöntää sinulle rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-julkistettavissa olevan ja ei-siirrettävissä
olevan luvan käyttää verkkosivustoa ja sen sisältämää materiaalia vain henkilökohtaiseen,
kotitalouden sisäiseen ja yksityiseen käyttöön.
7.2 Voit tulostaa yhden kopion ja ladata otteita mistä tahansa verkkosivustomme sivusta
(sivuista) henkilökohtaiseen käyttöösi ja voit kiinnittää muiden organisaatiosi jäsenten huomion
verkkosivustollamme julkaistuun sisältöön.
7.3 Tulostamasi tai lataamasi materiaalin paperikopioita tai digitaalisia kopioita ei saa muuttaa
millään tavalla, eikä kuvituksia, valokuvia, video- tai äänisekvenssejä tai muuta grafiikkaa saa
käyttää erillään oheistekstistä.
7.4 Et saa käyttää mitään osaa verkkosivustomme sisällöstä kaupallisiin tarkoituksiin
hankkimatta siihen erityistä lupaa meiltä tai lisenssinantajiltamme.

7.5 Jos tulostat, kopioit tai lataat minkä tahansa osan verkkosivustostamme näiden
käyttöehtojen vastaisesti, oikeutesi käyttää verkkosivustoamme lakkaa välittömästi, ja sinun
on meidän valintamme mukaan palautettava tai tuhottava kaikki tekemäsi kopiot.
8. TAVARAMERKIT
8.1 TAG Heuer omistaa rekisteröimättömiä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä eri
lainkäyttöalueilla ympäri maailmaa. Esimerkiksi "TAG HEUER", "Heuer" ja TAG Heuer -logo
ovat LVMH Swiss Manufactures SA:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Sveitsissä. Yleisemmin
sanottuna verkkosivustolla tai verkkosivuston kautta saatavilla olevassa sisällössä näkyvät
tavaramerkit, logot, palvelumerkit ja kauppanimet (yksittäin "tavaramerkki" ja yhdessä
"tavaramerkit") ovat TAG Heuerin ja muiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä
tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman tavaramerkin omistajan lupaa.
8.2 Kaikki tavaramerkit, jotka eivät ole omistuksessamme ja jotka esiintyvät verkkosivustolla
tai verkkosivuston palveluissa tai niiden kautta, ovat tavaramerkin omistajan omaisuutta.
Mitään verkkosivuston sisältämää ei tule tulkita siten, että se antaisi hiljaisesti, estoppelperiaatteella tai muulla tavoin luvan tai oikeuden käyttää mitä tahansa verkkosivustolla
näkyvää tavaramerkkiä ilman meidän tai kolmannen osapuolen tavaramerkin omistajan
kirjallista lupaa. Verkkosivustolla näkyvien tavaramerkkien väärinkäyttö on ehdottomasti
kielletty.
9. KIELLETTY ASIAKASTOIMINTA
9.1 Ellei näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti sallita tai ellei kirjallinen suostumuksemme sitä
salli, et saa kopioida, jäljentää, levittää, julkaista, tallentaa tietokantaan, näyttää, esittää,
muokata, luoda johdannaisteoksia, siirtää, myydä tai millään tavalla hyödyntää tämän
verkkosivuston sisältöä. Sitoudut olemaan käyttämättä verkkosivustoamme kaupallisiin tai
liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.
9.2 Et saa:
(i) harjoittaa spiderointia, "screen scrapingia", "database scrapingia",
sähköpostiosoitteiden, langattomien osoitteiden tai muiden yhteystietojen tai henkilökohtaisten
tietojen keräämistä tai muita automaattisia keinoja päästä, kirjautua sisään tai rekisteröityä
verkkosivustolle tai verkkosivustolla tai sen kautta tarjottuihin palveluihin tai ominaisuuksiin, tai
hankkia käyttäjäluetteloita tai hankkia tai käyttää muita tietoja tai ominaisuuksia
verkkosivustolla, verkkosivustolta tai sen kautta tai verkkosivustolla tarjotuista palveluista,
mukaan lukien ja rajoituksetta kaikki tiedot, jotka sijaitsevat verkkosivustolla tai sen kautta
tarjottuihin palveluihin liitetyillä palvelimilla tai tietokannoissa; (ii) hankkia tai yrittää hankkia
luvatonta pääsyä tietokonejärjestelmiin, materiaaleihin, tietoihin tai verkkosivustolla tai sen
kautta tarjottuihin palveluihin millä tahansa keinoin; (iii) käyttää verkkosivustoa tai
verkkosivustolla tai sen kautta tarjottuja palveluita millä tahansa tavalla tarkoituksenasi
keskeyttää, vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa, heikentää verkkosivustoa tai tällaisia
palveluita tai häiritä muiden osapuolten verkkosivuston käyttöä ja käytöstä nauttimista,
mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, ei-toivottujen massaviestien lähettäminen tai palvelimien
"tulvittaminen" pyynnöillä; (iv) käyttää verkkosivustoa tai verkkosivuston palveluja tai
ominaisuuksia meidän tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita
omistusoikeuksia tai laillisia oikeuksia rikkoen; tai (v) käyttää verkkosivustoa tai verkkosivuston
palveluja sovellettavan lain vastaisesti.
9.3 Lisäksi hyväksyt, että et saa yrittää (tai kannustaa tai tukea kenenkään muun yritystä)
kiertää, käänteismuunnella, purkaa salausta tai muulla tavoin muuttaa tai häiritä
verkkosivustoa ja sen sisältöä tai käyttää niitä luvattomasti. Et saa hankkia tai yrittää hankkia
mitään materiaaleja tai tietoja millään tavalla, jota ei ole tarkoituksellisesti tehty julkisesti
saataville tai jota ei ole tarjottu verkkosivuston kautta.

10. KOMMENTTISI, PALAUTTEESI JA MUUT TOIMITUKSET
10.1 Otamme mielellämme vastaan verkkosivustoa, sen sisältöä ja tuotteitamme koskevia
ehdotuksia, palautetta, ideoita ja muita toimituksia ("toimitettu materiaali"). Toimittamalla tai
lähettämällä meille toimitetun aineiston sinä kuitenkin: (i) vakuutat ja takaat, että toimitetut
materiaalit ovat alkuperäisiä, että millään muulla osapuolella ei ole oikeuksia niihin ja että
toimitetut materiaalit tai niiden käyttö TAG Heuerin toimesta ei loukkaa kolmansien osapuolten
oikeuksia ja että kaikista "moraalisista oikeuksista" toimitettuihin materiaaleihin on luovuttu, ja
(ii) myönnät meille ja yhteistyökumppaneillemme rojaltivapaan, rajoittamattoman,
maailmanlaajuisen, ikuisen, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen ja täysin siirrettävissä olevan,
luovutettavan ja alilisensoitavissa olevan oikeuden ja luvan käyttää, kopioida, jäljentää,
muokata, mukauttaa, julkaista, kääntää, luoda johdannaisteoksia, levittää, esittää, näyttää,
valmistaa, myydä ja viedä tällaista aineistoa (kokonaan tai osittain) ja/tai sisällyttää sitä muihin
teoksiin missä tahansa muodossa, mediassa tai teknologiassa, joka on nyt tiedossa tai joka
on kehitetty myöhemmin.
10.2 Emme voi olla vastuussa meille toimittamiesi aineistojen ylläpidosta, ja voimme poistaa
tai tuhota tällaiset aineistot milloin tahansa. Kaikkia toimitettuja aineistoja ei pidetä
luottamuksellisina tai salaisina, ja voimme käyttää niitä millä tahansa tavalla näiden
käyttöehtojen ja verkkosivuston tietosuojakäytännön mukaisesti.
11. EI LUOTTAMUKSELLISUUTTA
11.1 Verkkosivustomme sisältö on tarkoitettu vain yleiseksi tiedoksi. Sitä ei ole tarkoitettu
neuvoksi, johon sinun pitäisi luottaa. Sinun on hankittava ammattilaisen tai asiantuntijan
neuvoja ennen kuin ryhdyt mihinkään toimiin tai pidättäydyt mistään toimesta
verkkosivustomme sisällön perusteella.
11.2 Vaikka pyrimme kohtuullisin toimin päivittämään verkkosivustomme tietoja, emme anna
mitään nimenomaisia tai epäsuoria vakuutuksia tai takuita siitä, että verkkosivustomme sisältö
on tarkkaa, kattavaa tai ajantasaista. Pyrimme myös näyttämään verkkosivustolla näkyvien
tuotteiden värit tarkasti. Emme kuitenkaan voi taata, että laitteessasi näkyvät värit ovat
tarkkoja.
12. TAKUUN POISSULKEMINEN JA VASTUUN RAJOITTAMINEN
12.1 Sovellettavien pakottavien lakien sallimissa rajoissa tämä verkkosivusto ja sen sisältö
tarjotaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaisia takuita, joko nimenomaisia tai epäsuoria, mukaan
lukien ja rajoituksetta kaikki takuut tiedoista, datasta, tietojenkäsittelypalveluista,
käytettävyydestä tai keskeytymättömästä pääsystä, kaikki takuut tietojen saatavuudesta,
tarkkuudesta, hyödyllisyydestä tai sisällöstä sekä kaikki takuut omistusoikeudesta,
loukkaamattomuudesta,
myyntikelpoisuudesta
tai
soveltuvuudesta
tiettyyn
käyttötarkoitukseen, ja täten sanoudumme irti kaikista tällaisista nimenomaisista ja
epäsuorista takuista. Emme takaa, että verkkosivusto tai sen sisältämät palvelut, sisältö,
toiminnot tai materiaalit ovat ajantasaisia, turvallisia, keskeytymättömiä tai virheettömiä tai että
viat korjataan. Emme anna mitään takuuta siitä, että verkkosivusto täyttää käyttäjän
vaatimukset. Mitkään neuvot, tulokset tai tiedot, suulliset tai kirjalliset, joita saat meiltä tai
verkkosivuston kautta, eivät luo mitään takuuta, jota ei ole nimenomaisesti annettu tässä.
12.2 Mikään näissä käyttöehdoissa ei sulje pois tai rajoita vastuutamme kuolemasta tai
henkilövahingosta, joka johtuu huolimattomuudestamme, petoksestamme tai vilpillisestä
harhaanjohtamisesta, tai muuta vastuuta, jota ei voida sulkea pois tai rajoittaa Sveitsin lain
mukaan.

12.3 Emme ole vastuussa sinulle ja/tai kenellekään käyttäjälle mistään menetyksistä tai
vahingoista, jotka johtuvat sopimuksesta, vahingonkorvausvelvoitteesta, huolimattomuudesta,
lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta tai muusta syystä ja miten tahansa, vaikka ne olisivat
ennakoitavissa, ja jotka johtuvat verkkosivustomme käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää
verkkosivustoamme ja/tai verkkosivustollamme näkyvän sisällön käytöstä tai sen
luotettavuudesta.
12.4 Huomaa, että emme ole vastuussa etenkään voiton, myynnin, liiketoiminnan tai tulojen
menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, ennakoitujen säästöjen menetyksestä,
liiketoimintamahdollisuuksien, liikearvon tai maineen menetyksestä ja/tai epäsuorista tai
välillisistä menetyksistä tai vahingoista.
12.5 Emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat viruksesta,
hajautetusta palvelunestohyökkäyksestä tai muusta teknisesti haitallisesta aineistosta, joka voi
saastuttaa tietokonelaitteesi, tietokoneohjelmasi, tietosi tai muun omistusoikeuden alaisen
aineiston, koska käytät verkkosivustoamme tai lataat sieltä tai joltakin siihen linkitetyltä
verkkosivustolta mitä tahansa sisältöä.
12.6 Erilaisia vastuunrajoituksia ja -poissulkemisia sovelletaan vastuuseen, joka aiheutuu siitä,
että toimitamme sinulle tuotteita tai palveluita, ja nämä rajoitukset ja poissulkemiset on esitetty
käyttöehdoissamme.
13. KIELTO LADATA SISÄLTÖÄ VERKKOSIVUILLEMME
13.1 Et saa ladata sisältöä verkkosivustollemme tai ottaa yhteyttä muihin verkkosivustomme
käyttäjiin. Jos lataat sisältöä verkkosivustollemme tai otat yhteyttä toiseen verkkosivustomme
käyttäjään näiden käyttöehtojen vastaisesti:
13.1.1 poistamme välittömästi kaikki verkkosivustollamme tekemäsi julkaisut (jos ne
ovat relevantteja);
13.1.2 olet vastuussa meille ja korvaat meille kaikki näiden käyttöehtojen rikkomukset.
Jos olet kuluttajakäyttäjä, tämä tarkoittaa, että olet vastuussa kaikista tappioista tai
vahingoista, joita meille aiheutuu näiden käyttöehtojen rikkomisesta; ja
13.1.3 emme ole vastuussa tai velvollisia kolmannelle osapuolelle sinun tai muun
verkkosivustomme käyttäjän lähettämän sisällön sisällöstä tai tarkkuudesta.
13.2 Jos lataat sisältöä verkkosivustollemme tai otat yhteyttä toiseen verkkosivustomme
käyttäjään, voimme paljastaa henkilöllisyytesi kolmannelle osapuolelle, joka väittää, että sinun
verkkosivustollemme lähettämäsi tai lataamasi sisältö loukkaa hänen laillisia oikeuksiaan
(mukaan lukien ja rajoituksetta immateriaalioikeudet tai oikeus yksityisyyteen).
14. LINKITTÄMINEN VERKKOSIVUSTOLLEMME
Verkkosivustoamme ei saa kehystää millään muulla verkkosivustolla. Jos haluat käyttää
verkkosivustomme sisältöä, sinun on saatava siihen etukäteen kirjallinen suostumuksemme.
Ota meihin yhteyttä https://www.tagheuer.com/contact.
15. VIRUKSET
15.1 Emme takaa, että verkkosivustomme on turvallinen tai vapaa virheistä tai viruksista.
15.2 Olet vastuussa tietotekniikkasi, tietokoneohjelmiesi ja -alustasi määrittämisestä, jotta voit
käyttää verkkosivustoamme. Varmista, että käytät virustorjuntaohjelmistoa.

15.3 Et saa käyttää verkkosivustoamme väärin tuomalla tietoisesti sinne viruksia, troijalaisia,
matoja, logiikkapommeja tai muuta haitallista tai teknisesti haitallista materiaalia. Et saa
hyökätä
verkkosivustoomme
palvelunestohyökkäyksen
tai
hajautetun
palvelunestohyökkäyksen avulla.
15.4 Et saa yrittää saada luvatonta pääsyä verkkosivustollemme, palvelimelle, jolle
verkkosivustomme on tallennettu, tai millekään palvelimelle, tietokoneelle tai tietokantaan, joka
on liitetty verkkosivustoomme. Rikkomalla tätä määräystä saatat syyllistyä rikokseen.
Ilmoitamme tällaisesta rikkomuksesta asianomaisille lainvalvontaviranomaisille ja teemme
yhteistyötä näiden viranomaisten kanssa paljastamalla henkilöllisyytesi heille. Tällaisen
rikkomuksen sattuessa oikeutesi käyttää verkkosivustoamme lakkaa välittömästi.

16. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOJEN LINKIT
Jos verkkosivustomme sisältää linkkejä kolmansien osapuolten tarjoamille muille
verkkosivustoille ja resursseille, nämä linkit on tarkoitettu vain tiedoksi. Huomaa, että näillä
verkkosivustoilla on omat tietosuojakäytäntönsä ja käyttöehtonsa, jotka sinun on syytä lukea
ennen kolmansien osapuolten verkkosivustojen käyttämistä. Emme ole vastuussa näiden
verkkosivustojen tai sivujen sisällöstä emmekä ota vastuuta mistään menetyksistä, jotka voivat
aiheutua linkittämisestä näihin sivustoihin tai sivuihin.
17. MUUTA
Se, että emme käytä tai pane täytäntöön mitään käyttöehtojen oikeutta tai määräystä, ei
merkitse luopumista kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä. Jos toimivaltainen tuomioistuin
toteaa jonkin käyttöehtojen määräyksen pätemättömäksi, osapuolet sopivat kuitenkin, että
tuomioistuimen tulisi pyrkiä toteuttamaan osapuolten aikomukset, jotka ilmenevät kyseisestä
määräyksestä, ja että käyttöehtojen muut määräykset pysyvät täysin voimassa.
18. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
18.1 Jos olet kuluttaja, ota huomioon, että näihin käyttöehtoihin sovelletaan Sveitsin lakia. Jos
olet sveitsiläinen kuluttaja, sinä ja me molemmat hyväksymme, että Sveitsin tuomioistuimet
ovat yksinomaisesti toimivaltaisia.
18.2 Jos olet yritys, näihin käyttöehtoihin (ja kaikkiin sopimukseen perustumattomiin riitoihin
tai vaatimuksiin) sovelletaan Sveitsin lakia, ja me molemmat hyväksymme Neuchâtelin
(Sveitsi) tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan.

