
   

   

 
TAG HEUER, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ LVMH SWISS MANUFACTURES SA  

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 
 

Το παρόν έγγραφο (καθώς και τα έγγραφα στα οποία παραπέμπουμε μέσω αυτού) περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας και τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις (στο εξής 
«Όροι») που ισχύουν επί της πώλησης ή της προμήθειας των προϊόντων (στο εξής «Προϊόντα») 
από τον ιστότοπό μας (στο εξής «ιστότοπος») σε εσάς. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για κάθε 
σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της εταιρείας και εσάς για την πώληση Προϊόντων προς εσάς 
(στο εξής «Σύμβαση»).  
 
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και βεβαιωθείτε ότι τους έχετε 
κατανοήσει προτού παραγγείλετε προϊόντα από τον ιστότοπό μας. 
 
Με την παραγγελία οποιουδήποτε από τα Προϊόντα μας, αναγνωρίζετε ότι είστε τουλάχιστον 18 
ετών και συμφωνείτε να δεσμευθείτε από τους παρόντες Όρους και τα έγγραφα στα οποία 
παραπέμπουν οι παρόντες Όροι. Συνιστούμε να εκτυπώστε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων 
για μελλοντική αναφορά. 
 
Οι παρόντες Όροι τροποποιούνται από καιρό σε καιρό, όπως ορίζεται στη ρήτρα 6. Κάθε 
παραγγελία Προϊόντων από τον ιστότοπό μας υπόκειται στους Όρους που ισχύουν τη στιγμή που 
πραγματοποιείται. 
 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ 
 
1,1. Η εταιρεία μας TAG HEUER, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ LVMH SWISS MANUFACTURES SA, είναι 
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Νεσατέλ, Ελβετία, με τον αριθμό CHE-
481.404.745, και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 6A, rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La 
Chaux-de-Fonds, Ελβετία («εμείς» ή «εμάς» «η «ημών» ή «μας»). Διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο 
www.tagheuer.com. 
 
1,2. Σας ενημερώνουμε ότι η TAG Heuer συνεργάζεται με την Global-e, μια εταιρεία που εδρεύει 
στην Ελβετία, η οποία διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 
6340 Baar, Ελβετία, με αριθμό μητρώου CHE-133.547.375, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν 
οι πελάτες από χώρες στις οποίες η TAG Heuer δεν παρέχει υπό κανονικές συνθήκες υπηρεσίες 
διεκπεραίωσης και εκτέλεσης παραγγελιών.  

 
2. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
2,1. Οι περιγραφές των προϊόντων στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται για να δώσουν μια κατά 
προσέγγιση ιδέα και οι εικόνες των προϊόντων προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. 
Παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η περιγραφή των Προϊόντων στον ιστότοπό 
μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής (μεταξύ άλλων, το μέγεθος, το βάρος, η χωρητικότητα 
και οι διαστάσεις τους) και να απεικονίζονται τα χρώματα με ακρίβεια, κάθε περιγραφή είναι μόνο 
κατά προσέγγιση και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακριβή απεικόνιση των χρωμάτων στην 
οθόνη σας.  
 
2,2. Η συσκευασία των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που απεικονίζεται στις εικόνες 
στον ιστότοπό μας. 

http://www.tagheuer.com/
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2,3. Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Σε 
περίπτωση που το προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο, θα σας ενημερώσουμε 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση που το Προϊόν που 
παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο, η παραγγελία σας δεν θα διεκπεραιωθεί. 
 
3. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε σύμφωνα με και για τους 
σκοπούς που ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου μας, την οποία μπορείτε να βρείτε στην 
ακόλουθη διεύθυνση: https://www.tagheuer.com/privacy-policy.html. Η Global-e ενδέχεται επίσης 
να επεξεργαστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικά 
στην Πολιτική Απορρήτου της, η οποία είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://s3.global-e.com/merchantscontent/TagHeuer/LegalDocs/Global-e-Privacy-
Policy_comments-GE-29-3-2021_Final.pdf. Συνιστούμε να διαθέσετε τον απαραίτητο χρόνο για 
να τις διαβάσετε, καθώς περιλαμβάνουν σημαντικούς όρους που ισχύουν για εσάς. 
 
4. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 
 
Ως καταναλωτής, έχετε τα νόμιμα δικαιώματα έναντι των Προϊόντων που αγοράζετε στον 
ιστότοπό μας και τα οποία είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή. Τίποτα 
στους παρόντες Όρους δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας. 
 
5. ΠΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΑΣ 
 
5,1. Η διαδικασία παραγγελίας μας σας επιτρέπει να ελέγξετε και να διορθώσετε τυχόν σφάλματα 
πριν υποβάλετε την παραγγελία σας. Παρακαλούμε να αφιερώσετε χρόνο για να διαβάσετε και 
να ελέγξετε την παραγγελία σας πριν την υποβάλετε. Σε περίπτωση που υποβάλετε μια 
παραγγελία που περιέχει σφάλμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 
hq.customercare@tagheuer.com ή στο +41 (0)32 919 9600 το συντομότερο δυνατό ώστε να 
διορθώσουμε το σφάλμα. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα στην 
παραγγελία που υποβάλατε πριν από την επεξεργασία της, αλλά δεν μπορούμε να το 
εγγυηθούμε. 
 
5,2. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
εκ μέρους μας που θα επιβεβαιώνει ότι λάβαμε την παραγγελία σας. Το εν λόγω μήνυμα 
επιβεβαίωσης παραγγελίας δεν συνεπάγεται ότι η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή από την 
εταιρεία μας. Η αποδοχή της παραγγελίας σας γίνεται με την αποστολή ενός ηλεκτρονικού 
μηνύματος που επιβεβαιώνει ότι τα Προϊόντα έχουν αποσταλεί (επιβεβαίωση αποστολής). Σε 
περίπτωση που υπάρξει υποψία ότι τα στοιχεία ταυτότητας, ταχυδρομικής διεύθυνσης, 
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και πληρωμής κάποιου που χρησιμοποιούνται με δόλιο 
τρόπο ή χωρίς εξουσιοδότηση, ενδέχεται να απαιτήσουμε πρόσθετη επαλήθευση ή περαιτέρω 
πληροφορίες πριν από την αποδοχή οποιασδήποτε παραγγελίας. Η Σύμβαση μεταξύ μας 
καταρτίζεται αποκλειστικά και μόνο αφού σας αποστείλουμε την Επιβεβαίωση Αποστολής.  
 
5,3. Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας προμηθεύσουμε ένα Προϊόν (για παράδειγμα επειδή δεν 
υπάρχει απόθεμα, δεν είναι πλέον διαθέσιμο ή λόγω σφάλματος στην τιμή που αναγράφεται στον 
ιστότοπό μας) ή εάν υποψιαστούμε ότι η παραγγελία σας είναι δόλια ή ότι έχει γίνει υπό την 
ιδιότητά σας ως λιανοπωλητής ή μεταπωλητής ή ότι έχει γίνει με κακή πίστη ή ότι δεν προορίζεται 
για προσωπική χρήση, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δεν θα 
επεξεργαστούμε την παραγγελία σας. Εάν έχετε ήδη πληρώσει για το Προϊόν, θα σας 
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επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσό το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 
ημερών από την ειδοποίησή μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
 
6. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
 
6,1. Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να αναθεωρούνται από καιρό σε καιρό. Συνιστούμε να διαβάσετε 
προσεκτικά τους παρόντες Όρους πριν από την αγορά κάθε Προϊόντος από τον ιστότοπό μας. 
 
6,2. Κάθε παραγγελία Προϊόντων από τον ιστότοπό μας υπόκειται στους Όρους που ισχύουν τη 
στιγμή που πραγματοποιείται. 
 
6,3. Σε περίπτωση που αναθεωρήσουμε τους παρόντες Όρους και έχετε ήδη κάνει μια 
παραγγελία μαζί μας, οι αναθεωρημένοι Όροι δεν θα ισχύουν για την συγκεκριμένη παραγγελία. 
 
7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
 
7,1. Θέλουμε να είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την παραγγελία σας. Με την επιφύλαξη 
ορισμένων εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε 
ικανοποιημένοι, θα δεχτούμε ευχαρίστως την επιστροφή σας εντός 30 ημερών από την παράδοση 
του αρχικού Προϊόντος, με δικά μας έξοδα. 
 
7,2. Για να επιστρέψετε ένα προϊόν, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τη 
διαδικασία επιστροφής που περιλαμβάνονται στο δέμα σας και στον παρακάτω σύνδεσμο για τις 
διασυνοριακές παραγγελίες 
 
7,3. Προσοχή: το αίτημα επιστροφής θα πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την 
παραλαβή της παραγγελίας. Επιπλέον, όλα τα Προϊόντα πρέπει να επιστραφούν με την αυθεντική 
απόδειξη, σε αχρησιμοποίητη κατάσταση και καινούργια κατάσταση, με τις αυθεντικές 
συσκευασίες αποστολής και Προϊόντων, τα προστατευτικά υλικά και τις ετικέτες στη θέση τους. 
 
7,4. Οι επιστροφές προϊόντων που παρουσιάζουν σημάδια φθοράς, που έχουν χρησιμοποιηθεί 
ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με την αρχική τους κατάσταση δεν θα γίνονται 
δεκτές. 
 
7,5. Τα εξατομικευμένα προϊόντα θεωρούνται οριστική πώληση και δεν μπορούν να επιστραφούν 
για ανταλλαγή ή επιστροφή χρημάτων. 
 
7,6. Η τροποποίηση του μπρασελέ του ρολογιού, σε περίπτωση που το επιθυμείτε, πρέπει γίνεται 
από εμάς ή από εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης προϊόντων TAG Heuer και πρέπει να 
επιστραφεί με όλους τους συνδέσμους με τους οποίους είχε αρχικά αποσταλεί. 
 
7,7. Εάν έχετε καταβάλει Τέλη Εισαγωγής (όπως ορίζονται στη ρήτρα 11 παρακάτω) σε σχέση 
με την παραγγελία σας (είτε προπληρωμένα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας είτε 
καταβληθέντα κατά την παραλαβή της παραγγελίας απευθείας στην αρμόδια αρχή), αναγνωρίζετε 
ότι (i) πρέπει να ζητήσετε την επιστροφή του ποσού απευθείας από την αρμόδια αρχή του 
προορισμού σας, (ii) είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη να διεκδικήσετε την επιστροφή των εν 
λόγω Τελών Εισαγωγής από την αρμόδια αρχή του προορισμού σας και (iii) δεν μπορούμε να 
εγγυηθούμε ότι η εν λόγω διεκδίκηση θα είναι επιτυχής. Εάν έχετε προπληρώσει τα Τέλη 
Εισαγωγής, κατόπιν έγγραφου αιτήματός σας, μπορούμε να καταβάλουμε τις κατάλληλες 
προσπάθειες για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε την επιστροφή του ποσού των εν λόγω Τελών 
Εισαγωγής, και για το σκοπό αυτό μας εξουσιοδοτείτε με το παρόν να ενεργήσουμε στο όνομά 

https://return-int.tagheuer.com/
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σας με σκοπό να πετύχουμε την επιστροφή του ποσού (ωστόσο, η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν 
αποτελεί εγγύηση ότι η επιστροφή του ποσού θα είναι επιτυχής). 
 
8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 
8,1. Δεν χρεώνουμε τους πελάτες μας για έξοδα αποστολής και χειρισμού. Κατά κανόνα 
στέλνουμε όλα τα εμπορεύματα μέσω ενός αξιόπιστου μεταφορέα. Ανάλογα με τη χώρα 
παράδοσης, παρακαλούμε υπολογίστε από 3 έως 30 ημερολογιακές ημέρες για την παράδοση 
από τη στιγμή που θα λάβετε την Επιβεβαίωση Αποστολής. 
 
8,2. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της παράδοσης που σας 
αποστείλαμε για τις ακριβείς λεπτομέρειες και την αναφορά παρακολούθησης του δέματος. 
 
8,3. Εάν λάβετε ειδοποίηση για ανεπιτυχή απόπειρα παράδοσης, είναι δική σας ευθύνη να 
χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που παρέχονται ώστε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία παράδοσης 
για να κανονίσετε την εκ νέου παράδοση. Εάν έχετε επιλέξει μια μέθοδο παράδοσης που δεν 
απαιτεί παράδοση με υπογραφή και κανείς δεν είναι διαθέσιμος για να παραλάβει το προϊόν, 
διατηρούμε το δικαίωμα να το αφήσουμε στην είσοδο, στο διάδρομο ή στη ρεσεψιόν, ανάλογα με 
τις συνθήκες. 
 
8,4. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση της παράδοσης λόγω 
των τελωνειακών απαιτήσεων της χώρας σας. 
 
8,5. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι τα Προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε τοπικές τελωνειακές 
επιβαρύνσεις. 
 
9. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
9,1. Η μεταβίβαση του τίτλου και της κυριότητας του Προϊόντος που παραγγείλατε στο όνομά σας 
πραγματοποιείται τη στιγμή της αποστολής του Προϊόντος (εφόσον έχετε εξοφλήσει πλήρως την 
συνολική αξία του Προϊόντος συν τα έξοδα παράδοσης και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις που 
πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ανάλογα με την περίπτωση).  
 
9,2. Ο κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του Προϊόντος μεταβιβάζεται σε εσάς με την παράδοση του 
Προϊόντος σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο που έχετε ορίσει για να μεταφέρει ή να αναλάβει την 
παραλαβή του Προϊόντος για λογαριασμό σας. 
 
10. ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 
10,1. Οι τιμές των προϊόντων ισχύουν όπως εμφανίζονται στον ιστότοπό μας από καιρό σε καιρό. 
Ανατρέξτε στη ρήτρα 10.3 για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση σφαλμάτων τιμών στον 
ιστότοπό μας. 
 
10,2. Οι τιμές των προϊόντων μας ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε 
αλλαγές στην τιμή των Προϊόντων στον ιστότοπό μας δεν θα επηρεάσουν οποιαδήποτε 
παραγγελία για Προϊόν(τα) που σας έχουμε επιβεβαιώσει με Επιβεβαίωση Αποστολής. 
 
10,3. Ο ιστότοπός μας φιλοξενεί μεγάλο αριθμό προϊόντων. Παρά τις εύλογες προσπάθειές μας, 
ενδέχεται ορισμένα από τα προϊόντα στον ιστότοπό μας να έχουν εσφαλμένη τιμή. Όταν πρόκειται 
για προφανές και αδιαμφισβήτητο σφάλμα τιμολόγησης, το οποίο θα μπορούσε εύλογα να 
αναγνωριστεί από εσάς ως εσφαλμένη τιμολόγηση, δεν υποχρεούμαστε να σας παρέχουμε τα 
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Προϊόντα στη λανθασμένη (χαμηλότερη) τιμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί 
σας για να σας ενημερώσουμε για το σφάλμα αυτό και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να 
συνεχίσετε την αγορά του προϊόντος στη σωστή τιμή ή να ακυρώσετε την παραγγελία σας. Δεν 
θα επεξεργαστούμε την παραγγελία σας μέχρι να λάβουμε τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που 
δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που 
δηλώσατε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας, θα θεωρήσουμε την παραγγελία ως 
ακυρωμένη και θα σας ειδοποιήσουμε εγγράφως.  
 
11. ΦΟΡΟΙ, ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
 
11,1. Η αγορά του Προϊόντος γίνεται στο τοπικό σας νόμισμα και σε τιμή που κατά κανόνα 
περιλαμβάνει όλους τους ισχύοντες φόρους επί των πωλήσεων (όπως ο Φόρος Προστιθέμενης 
Αξίας), καθώς και τυχόν έξοδα και αμοιβές διεθνούς παράδοσης («Κόστος Παράδοσης») και, 
εφόσον ισχύουν και είναι διαθέσιμα για προπληρωμή, τυχόν εισαγωγικούς δασμούς, τέλη και 
παρόμοιες επιβαρύνσεις που ενδέχεται να επιβληθούν από τις αρχές στον τόπο παράδοσης 
(«Τέλη Εισαγωγής»). Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και από καιρό σε καιρό, τα έξοδα 
παράδοσης και/ή οι χρεώσεις εισαγωγής μπορεί να καλυφθούν, μερικώς ή πλήρως. Ο ιστότοπος 
θα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις προσφορές πριν από την ολοκλήρωση και την 
τοποθέτηση της παραγγελίας. 
 
11,2. Για ορισμένους προορισμούς παράδοσης ή/και Προϊόντα, μπορεί να σας προσφερθεί η 
επιλογή να προπληρώσετε τα ισχύοντα Τέλη Εισαγωγής, τα οποία στη συνέχεια θα υπολογιστούν 
και θα προστεθούν ή θα συμπεριληφθούν στην τελική τιμή όταν κάνετε την παραγγελία. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η τιμή του Προϊόντος μπορεί να περιλαμβάνει ήδη τα Τέλη Εισαγωγής. 
 
11,3. Σε περίπτωση που έχετε τη δυνατότητα να προπληρώσετε τα ισχύοντα Τέλη Εισαγωγής και 
επιλέξετε να τα προπληρώσετε ή αν αυτά έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην τιμή του Προϊόντος, η 
τελική τιμή θα είναι πλήρως εγγυημένη και τα πραγματικά Τέλη Εισαγωγής θα καταβληθούν εκ 
μέρους σας στις αρμόδιες αρχές, όπως προβλέπεται από τις αρχές στον προορισμό παράδοσης 
κατά την εισαγωγή της παραγγελίας σας. 
 
11,4. Ο εταίρος μας Global-e ενδέχεται να συνεργαστεί με έναν τοπικό εξουσιοδοτημένο 
εκτελωνιστή στον τόπο προορισμού. Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους, εξουσιοδοτείτε τον 
αρμόδιο εκτελωνιστή να ενεργεί ως αντιπρόσωπός σας για: (i) τη διεξαγωγή συναλλαγών με την 
τοπική αρμόδια αρχή, (ii) τη συμπλήρωση, υποβολή και εκτέλεση των σχετικών εγγράφων εκ 
μέρους σας σε σχέση με την εισαγωγή των Προϊόντων της παραγγελίας σας, (iii) τη διευκόλυνση 
της πληρωμής των εφαρμοστέων Τελών Εισαγωγής και (iv) κατά περίπτωση, την επιστροφή του 
εν λόγω Προϊόντος σε εμάς (σύμφωνα με τους παρόντες Όρους). Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι, σε 
περίπτωση επιστροφής του Προϊόντος, εσείς (και όχι εμείς, η Global-e ή οποιοδήποτε πρόσωπο 
εκ μέρους των τελευταίων) αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την ανάκτηση των εν λόγω Τελών 
Εισαγωγής από την αρμόδια φορολογική αρχή, στο μέτρο του δυνατού, και ούτε η Global-e, ούτε 
εμείς θα έχουμε ευθύνη ή υποχρέωση σε σχέση με την εν λόγω απαίτηση. 
 
11,5. Μπορείτε να επιλέξετε να μην προπληρώσετε τα Τέλη Εισαγωγής κατά την ολοκλήρωση 
της παραγγελίας ή ενδεχομένως η επιλογή αυτή να μην είναι διαθέσιμη για τον τόπο παράδοσής 
ή για το Προϊόν. Σε αυτές τις περιπτώσεις (δηλαδή όταν δεν ισχύει η προπληρωμή): (i) σας 
ενημερώνουμε ότι το ποσό των Τελών Εισαγωγής που εμφανίζεται στο πλαίσιο της επιλογής 
προπληρωμής κατά την ολοκλήρωση της πληρωμής ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στα 
πραγματικά Τέλη Εισαγωγής που θα πρέπει να καταβάλλετε, όπως αυτά καθορίζονται από την 
αρμόδια αρχή του τόπου παράδοσης, και τα οποία ενδεχομένως να είναι περισσότερα ή λιγότερα 
από την εν λόγω εκτίμηση και (ii) θα έχετε την πλήρη ευθύνη για την καταβολή όλων των 



 

 6  

εφαρμοστέων Τελών Εισαγωγής απευθείας στην αρμόδια αρχή (και για την είσπραξή τους σε 
περίπτωση ακύρωσης ή επιστροφής των Προϊόντων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τους 
παρόντες Όρους), όπως καθορίζεται από τις αρχές του τόπου παράδοσης, και ούτε η Global-e 
ούτε εμείς θα φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση σε σχέση με τα παραπάνω. Επιπλέον, 
εάν δεν εξοφλήσετε τα Τέλη Εισαγωγής χωρίς εύλογη αιτία, με συνέπεια να επιβαρυνθούμε εμείς, 
η Global-e ή ο μεταφορέας, η οφειλή για τα Τέλη Εισαγωγής μπορεί να αφαιρεθεί από 
οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων ή άλλα ποσά που τυχόν διεκδικήσετε, στο βαθμό που 
επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
11,6. Σε περίπτωση που επιλέξατε να μην προπληρώσετε τα Τέλη Εισαγωγής, ή που τα δεν 
πληρώσατε, ή που απορρίψατε την παραλαβή των Προϊόντων, κατά τρόπο άλλον από αυτόν που 
προβλέπει οι παρόντες Όροι, με αποτέλεσμα τα Προϊόντα να επιστραφούν ή να χρειαστεί να 
επιστραφούν, τότε ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τα έξοδα αποστολής της επιστροφής και τα 
έξοδα παράδοσης που καταβάλατε για την παράδοση σε εσάς να μην σας επιστραφούν. 
Ενδέχεται επίσης να σας χρεώσουμε με πρόσθετες άμεσες ή έμμεσες χρεώσεις που προκύπτουν 
από την εν λόγω παράλειψη ή άρνηση, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με τους παρόντες Όρους, ενδέχεται να σας επιστρέψουμε το ποσό 
που αντιστοιχεί στο κόστος των Προϊόντων, εξαιρουμένων των Τελών Εισαγωγής, των οποίων η 
αποζημίωση, εφόσον συντρέχει λόγος καταβολής τέτοιας, εξαρτάται από την αρμόδια αρχή. 
 
12. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
12,1. Όλες οι τιμές στον ιστότοπό μας εμφανίζονται σε τοπικό νόμισμα.  
 
12,2. Η πληρωμή των Προϊόντων μπορεί να γίνει μόνο με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή με κάθε 
άλλο αποδεκτό από εμάς μέσο πληρωμής. Συμφωνείτε να εξοφλήσετε το σύνολο της αξίας των 
αγορών που πραγματοποιείτε είτε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ταυτόχρονα με την 
ηλεκτρονική παραγγελία σας, ή με κάθε άλλο αποδεκτό από εμάς μέσο πληρωμής. Η δυνατότητα 
χρήσης αυτών των μέσων πληρωμής εξαρτάται από τη γεωγραφική σας θέση. Η πληρωμή των 
προϊόντων γίνεται προκαταβολικά.  
 
12,3. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι: (i) θα χρεωθείτε από την Global-e ή από έναν από τους 
τρίτους επεξεργαστές πληρωμών της (στο εξής «Επεξεργαστές Πληρωμών»), μέσω της 
μεθόδου πληρωμής που έχετε επιλέξει για την παραγγελία σας και τα άλλα ποσά που είναι 
πληρωτέα βάσει των παρόντων Όρων και τα οποία ενδέχεται να οφείλονται σε σχέση με την 
παραγγελία, (ii) θα παρέχετε έγκυρες και τρέχουσες πληροφορίες για τον εαυτό σας, (iii) ενδέχεται 
να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία, το λογισμικό ή τις υπηρεσίες των Επεξεργαστών Πληρωμών 
για να διεκπεραιώσουμε συναλλαγές για λογαριασμό μας- και iv) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με 
πρόσθετες χρεώσεις (όπως τέλη συναλλαγής εξωτερικού ή διασυνοριακά τέλη) ή χρεώσεις που 
επιβάλλονται από την τράπεζα ή τον εκδότη της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, και 
δεδομένου ότι αυτές οι χρεώσεις ή επιβαρύνσεις δεν εξαρτώνται από εμάς, δεν έχουμε κανέναν 
έλεγχο επί αυτών ούτε διαθέτουμε δυνατότητα μετριασμού αυτών, καθώς αυτό εξαρτάται καθαρά 
από τη σχέση και τους εμπορικούς όρους μεταξύ εσάς και της τράπεζάς σας ή του εκδότη της 
πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, καθώς επίσης δεν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε εκ των 
προτέρων αν θα σας επιβληθούν τέτοιες χρεώσεις ή επιβαρύνσεις, εφόσον κάθε τράπεζα και 
εκδότης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας εφαρμόζει διαφορετική πολιτική, και η δέσμευσή μας είναι 
να λάβουμε το ποσό που έχει οριστεί κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς προϊόντος 
στο τοπικό σας νόμισμα. 
 
12,4. Ανάλογα με τη γεωγραφική σας θέση, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 
θυγατρικής της Global-e (π.χ. Global-e Australia Pty Ltd.). 
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12,5. Στην περίπτωση που η μέθοδος πληρωμής που επιλέξατε κατά την ολοκλήρωση της 
παραγγελίας σας υποστηρίζει μηχανισμό εξουσιοδότησης (όπως οι περισσότερες 
πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες), όταν πραγματοποιείτε την παραγγελία σας, θα εξουσιοδοτηθεί 
μόνο το σχετικό ποσό. Η χρέωση θα πραγματοποιηθεί μόλις αποσταλεί το Προϊόν, εκτός εάν 
πρόκειται για "προ-παραγγελία" ή παρόμοιο τύπο παραγγελίας, στην οποία περίπτωση η χρέωση 
μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και πριν από την αποστολή του Προϊόντος, ανάλογα με τους 
όρους που αφορούν το προ-παραγγελθέν προϊόν. Εάν η μέθοδος πληρωμής που επιλέξατε δεν 
υποστηρίζει μηχανισμό εξουσιοδότησης, η χρέωση πραγματοποιείται άμεσα, τη στιγμή της 
ολοκλήρωσης της παραγγελίας (ή σε άλλη χρονική στιγμή που ορίζεται από τη συγκεκριμένη 
μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε, κατά περίπτωση). Σας επισημαίνουμε ότι θα χρεωθείτε 
με ολόκληρο το ποσό της παραγγελίας, ακόμη και αν η παραγγελία αποστέλλεται τμηματικά. 
Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μέσω PayPal/PayPal Express, το πλήρες ποσό της 
αγοράς σας ενδέχεται να αφαιρεθεί αμέσως μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας. Η 
προπληρωμή δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας βάσει των παρόντων Όρων (όπως για 
παράδειγμα το δικαίωμα αποζημίωσης).  
 
12,6. Σε ορισμένες μόνο δικαιοδοσίες, ενδέχεται να σας προσφερθεί η δυνατότητα να κάνετε 
αγορές προϊόντων χρησιμοποιώντας τη λύση «Klarna» ως μέθοδο πληρωμής. Μπορείτε να 
διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την πληρωμή μέσω τιμολογίου με 
την Klarna στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/en_de/invoice?fee=0, (σημείωση: η 
γλώσσα που διέπει τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις, και είναι δεσμευτική, είναι η γερμανική 
- και όχι η αγγλική -). Η δυνατότητα χρήσης της μεθόδου πληρωμής με τιμολόγηση Klarna 
καθορίζεται από την Klarna, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και δεν φέρουμε καμία 
ευθύνη σε σχέση με τη χρήση της Klarna ως μεθόδου πληρωμής. Όταν επιλέγετε να αγοράσετε 
το προϊόν χρησιμοποιώντας πληρωμή μέσω τιμολογίου με την Klarna, μοιράζεστε τα προσωπικά 
σας δεδομένα με την Klarna και εφαρμόζονται η δική της σχετική πολιτικής απορρήτου.  
 
12,7. Ορισμένα Προϊόντα που αγοράζετε μέσω του ιστότοπού μας ενδέχεται να υπόκεινται σε 
επιπλέον Όρους που θα σας γνωστοποιούνται τη στιγμή της αγοράς.  
 
12,8. Εάν δεν εξοφλήσετε οποιαδήποτε οφειλόμενη πληρωμή προς εμάς μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία πληρωμής, δικαιούμαστε να: 
 

(α) να καταγγείλουμε αμέσως τη μεταξύ μας σύμβαση. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας 
εγγράφως για να σας ενημερώσουμε ότι η Σύμβαση έχει τερματιστεί, και 
 
(β) να σας χρεώσουμε τόκους επί του ληξιπρόθεσμου ποσού με επιτόκιο 3% ετησίως 
πέραν του εκάστοτε βασικού επιτοκίου δανεισμού της τράπεζάς μας. Οι τόκοι αυτοί θα 
υπολογίζονται σε ημερήσια βάση από τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης μέχρι την 
ημερομηνία πληρωμής του ληξιπρόθεσμου ποσού, είτε πριν είτε μετά την έκδοση της 
απόφασης. Θα πρέπει να μας καταβάλλετε τόκους μαζί με κάθε ληξιπρόθεσμο ποσό. 

 
12,9. Εάν αμφισβητήσετε οποιαδήποτε πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί καλή τη πίστει και 
επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε αμέσως μετά την πραγματοποίηση της εν λόγω 
πληρωμής, η ρήτρα 12.8(β) δεν θα ισχύει για την περίοδο αυτή. 
 
13. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
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13,1. Σε περίπτωση που δεν τηρήσουμε τους παρόντες Όρους, θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας 
για τυχόν απώλειες ή ζημιές που θα υποστείτε ως προβλέψιμο αποτέλεσμα της παραβίασης των 
παρόντων Όρων από εμάς, ωστόσο δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές που δεν 
είναι προβλέψιμες.  
 
13,2. Προμηθεύουμε τα Προϊόντα μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην 
χρησιμοποιείτε το Προϊόν για εμπορικούς, επιχειρηματικούς ή μεταπωλητικούς σκοπούς και δεν 
φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, επιχειρηματικής ζημίας, 
διακοπής δραστηριότητας ή απώλειας επιχειρηματικών ευκαιριών. 
 
13,3. Σε καμία περίπτωση, μεταξύ άλλων και λόγω αμέλειας, εμείς, οι συνδεδεμένες με εμάς 
εταιρείες ή οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι μέτοχοι, οι αντιπρόσωποι ή οι πάροχοι 
περιεχομένου ή υπηρεσιών (συλλογικά στο εξής «προστατευόμενες οντότητες») δεν φέρουμε 
ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, τυχαία, επακόλουθη, παραδειγματική ή τιμωρητική ζημία 
που προκύπτει από ή σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα Προϊόντα.  
 
13,4. Σε καμία περίπτωση η συνολική αθροιστική ευθύνη των προστατευόμενων οντοτήτων 
απέναντί σας για όλες τις ζημίες, απώλειες και αιτίες αγωγής (είτε πρόκειται για σύμβαση είτε για 
αδικοπραξία, μεταξύ άλλων, για αμέλεια ή άλλη αιτία) που απορρέουν από τους παρόντες Όρους 
ή από οποιοδήποτε προϊόν του οποίου η παραγγελία έγινε μέσω του ιστότοπού μας δεν θα 
υπερβαίνει, συνολικά, το ποσό που καταβάλατε για την αγορά των προϊόντων μέσω του 
ιστότοπού μας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στη ρήτρα 13.5. 
 
13,5. Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουμε ή περιορίζουμε την ευθύνη μας για: 
 

(α)       θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά μας, 
(β)       απάτη ή δόλια παραπλάνηση, 
(γ)       οποιοδήποτε θέμα το οποίο από το νόμο δεν μπορεί να περιορισθεί ή να 
αποκλειστεί. 
 

14. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ 
 
14,1. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αδυναμία εκτέλεσης ή καθυστέρηση στην εκτέλεση 
οποιασδήποτε υποχρέωσής μας βάσει της Σύμβασης όταν αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε 
γεγονός πέραν του εύλογου ελέγχου μας («Γεγονός εκτός του ελέγχου μας»). 
 
14,2. Σε περίπτωση που λάβει χώρα ένα Γεγονός εκτός του ελέγχου μας που επηρεάζει την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο μιας Σύμβασης: 
 

α) θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ειδοποιήσουμε και 
 
(β) οι υποχρεώσεις μας βάσει Σύμβασης θα αναστέλλονται και ο χρόνος για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας θα παρατείνεται για όλη τη διάρκεια του Γεγονότος 
εκτός του ελέγχου μας. Σε περίπτωση που το Γεγονός εκτός του Ελέγχου μας επηρεάζει 
την παράδοση των Προϊόντων σε εσάς, θα ορίσουμε μαζί σας μια νέα ημερομηνία 
παράδοσης μετά το πέρας του Γεγονότος εκτός του Ελέγχου μας. 

 
15. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 
15,1. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποποιούμαστε όλων των ρητών ή 
σιωπηρών εγγυήσεων ή παραστάσεων σχετικά με οποιαδήποτε Προϊόντα που παραγγέλλονται 
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ή παρέχονται μέσω του ιστότοπου, και με το παρόν αποποιούμαστε και εσείς παραιτείστε από 
όλες τις εγγυήσεις και διακηρύξεις που διατυπώνονται στα σχετικά με τα Προϊόντα έντυπα, στα 
έγγραφα που αφορούν συχνές ερωτήσεις και σε άλλα έγγραφα στον ιστότοπο ή κατά την 
επικοινωνία με εμάς ή τους αντιπροσώπους μας.  
 
15,2. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, τα Προϊόντα που παραγγέλλονται ή 
παρέχονται μέσω του ιστότοπου διατίθενται από εμάς «ως έχουν», με την προϋπόθεση ότι η 
παραπάνω αποποίηση ευθύνης δεν ισχύει στην περίπτωση που εφαρμόζεται και στην έκταση 
που παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση προϊόντος, από εμάς ή τον εκάστοτε κατασκευαστή ενός 
προϊόντος, όπως περιέχεται στη συσκευασία που σας παραδίδεται, όπως περιγράφεται 
συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα ή όπως άλλως ορίζεται ειδικότερα σε ξεχωριστή γραπτή σύμβαση 
μεταξύ εσάς και εμάς ή του δικαιοπάροχου ή του προμηθευτή μας. 
 
 
 
16. ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
  
16,1. Όποτε αναφερόμαστε, στους παρόντες Όρους, στην έννοια «εγγράφως», αυτό 
περιλαμβάνει και την ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
16,2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο με τα ακόλουθα μέσα: 
 

(a)       Ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: hq.customercare@tagheuer.com; 
(b)       Καλώντας το: +41 (0)32 919 9600. 
 

16,3. Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας ειδοποιήσουμε 
εγγράφως, θα το πράξουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με προπληρωμένη 
αλληλογραφία στη διεύθυνση που μας υποδείξατε κατά την παραγγελία σας. 
 
17. ΑΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
17,1. Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
Σύμβαση σε άλλον οργανισμό, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις 
μας βάσει των παρόντων Όρων. 
 
17,2. Δικαιούστε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων 
Όρων σε άλλο πρόσωπο μόνο κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσής μας. 
 
17,3. Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται μεταξύ εσάς και εμάς. Πέραν των όσων προβλέπονται 
ρητά στην παρούσα ρήτρα, κανένα πρόσωπο το οποίο δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της 
παρούσας σύμβασης δεν έχει δικαίωμα επιβολής οποιουδήποτε από τους όρους της. Τα 
δικαιώματα των μερών να καταγγείλουν, να ακυρώσουν ή να συμφωνήσουν σε οποιαδήποτε 
τροποποίηση, παραίτηση ή διακανονισμό στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης δεν υπόκεινται 
στη συγκατάθεση οποιουδήποτε άλλου προσώπου. 
 
17,4. Κάθε μία από τις παραγράφους των παρόντων Όρων εφαρμόζεται ξεχωριστά. Σε 
περίπτωση που οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι κάποια από τις εν λόγω 
παραγράφους είναι παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες παράγραφοι θα παραμείνουν σε 
πλήρη ισχύ. 
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17,5. Σε περίπτωση που δεν διεκδικήσουμε την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής σας 
σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ή αν δεν επιδιώξουμε την άσκηση των δικαιωμάτων μας 
απέναντί σας, ή αν καθυστερήσουμε να το πράξουμε, αυτό δεν συνεπάγεται ότι έχουμε 
παραιτηθεί από τα δικαιώματά μας απέναντί σας ούτε ότι δεν οφείλετε να τηρήσετε τις εν λόγω 
υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που παραιτηθούμε από τη διεκδίκηση μιας απαίτησης που αφορά 
οφειλή σας, θα το πράξουμε αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, και οποιαδήποτε γραπτή 
παραίτηση δεν συνεπάγεται ότι θα παραιτηθούμε αυτομάτως από οποιαδήποτε μεταγενέστερη 
διεκδίκηση απαιτήσεων από εσάς. 
 
17,6. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελβετικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε 
Σύμβαση για την αγορά Προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση 
που προκύπτει από ή σε σχέση με τη Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών 
διαφορών ή αξιώσεων) θα διέπεται από το ελβετικό δίκαιο. Τόσο εσείς όσο και εμείς συμφωνούμε 
ότι τα δικαστήρια της Ελβετίας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.  
 


