
   

 

 

 
TAG HEUER, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ LVMH SWISS MANUFACTURES SA  

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

Οι παρόντες όροι χρήσης (στο εξής «Όροι χρήσης»), καθώς και τα έγγραφα στα οποία 
παραπέμπουν, ισχύουν για κάθε χρήση του ιστότοπού μας www.tagheuer.com (στο εξής 
«Ιστότοπος»), μεταξύ άλλων την πρόσβαση, την περιήγηση ή την εγγραφή για χρήση του 
ιστότοπού μας. Οι παρόντες Όροι Χρήσης σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με εμάς και 
τους όρους υπό τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας.   

 
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και βεβαιωθείτε ότι τους 
έχετε κατανοήσει προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να 
εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων χρήσης για μελλοντική αναφορά. 

 
Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε και θα τηρήσετε τους 
παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. 
  

1. ΑΛΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Οι παρόντες Όροι Χρήσης αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου μας, η οποία ισχύει επίσης 
για τη χρήση του ιστοτόπου μας από εσάς. Η πολιτική απορρήτου μας παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Για κάθε 
αγορά μέσω του Ιστότοπού μας ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις της εταιρείας μας. 
Συνιστούμε να διαθέσετε τον απαραίτητο χρόνο για να τις διαβάσετε, καθώς περιλαμβάνουν 
σημαντικούς όρους που ισχύουν για εσάς. 
  

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ 
 
Αυτός ο ιστότοπος διαχειρίζεται από την TAG Heuer, παράρτημα της LVMH Swiss 
Manufactures SA, 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.  
 

3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
 
Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή 
τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα κατά διαστήματα 
για να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις, εφόσον αυτές είναι δεσμευτικές για εσάς. Η 
από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση 
οποιασδήποτε τροποποίησης σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές 
τις αλλαγές. 
  

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ 

 
4.1 Δικαιούμαστε να ενημερώνουμε τον Ιστότοπό μας από καιρό σε καιρό και να αλλάζουμε 
το περιεχόμενό του ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οποιοδήποτε 
περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας ενδέχεται να είναι παρωχημένο ανά πάσα στιγμή και δεν 
έχουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώσουμε. 
 
4.2 Δεν εγγυόμαστε ότι ο Iστότοπος, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, δεν θα περιέχει 
λάθη ή παραλείψεις. 
  



   

 

 

5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ 

 
5.1 Ο Ιστότοπός μας διατίθεται δωρεάν. 
 
5.2 Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπός μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, θα είναι πάντα 
και συνεχώς διαθέσιμος. Η πρόσβαση στον Ιστότοπό μας επιτρέπεται προσωρινά. 
Δικαιούμαστε να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε το σύνολο ή 
οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπού μας χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι 
απέναντί σας εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα 
στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. 
 
5.3 Έχετε την ευθύνη να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να έχετε πρόσβαση στον 
Ιστότοπό μας. 
 
5.4 Έχετε επίσης την ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που συνδέονται με τον 
Ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο έχουν λάβει γνώση των παρόντων Όρων 
Χρήσης και άλλων εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων και ότι συμμορφώνονται με αυτούς. 
  

6. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 
6.1 Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον Ιστότοπό μας. Εάν, κατά τη δημιουργία 
του λογαριασμού, σας παρέχουμε έναν κωδικό αναγνώρισης χρήστη, έναν κωδικό πρόσβασης 
ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να 
χειριστείτε τις πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές. Δεν θα πρέπει να τις κοινοποιείτε σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 
 
6.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης 
χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε τον έχετε επιλέξει εσείς είτε τον έχουμε εκχωρήσει εμείς, 
ανά πάσα στιγμή, εάν, κατά την εύλογη γνώμη μας, έχετε παραλείψει να συμμορφωθείτε με 
οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης. 
 
6.3 Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος εκτός από εσάς γνωρίζει τον κωδικό 
αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως 
μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.tagheuer.com/contact. 
 
6.4 Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας έχετε χορηγήσει για να 
επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να 
σας ενδιαφέρουν. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική 
Απορρήτου μας, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο 
σύνδεσμοhttps://www.tagheuer.com/en/legal/privacy-policy: 
  

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 
7.1 Η TAG Heuer ή/και οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα 
συμφέροντα επί του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των 
κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, αρχείων ήχου και εικόνας, λογότυπων, εικονογράφησης, 
δεδομένων, κώδικα προγραμματισμού και άλλων υλικών που περιέχονται ή εμφανίζονται στον 
Ιστότοπο (στο εξής «περιεχόμενο»), καθώς και της εμφάνισης και του σχεδιασμού του 
Ιστότοπου και της οργάνωσης του περιεχομένου του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων (όπως ορίζονται 
παρακάτω), δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτά. Η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς δεν σας 
παρέχει κανένα δικαίωμα σε σχέση με το περιεχόμενο του. Το σύνολο του περιεχομένου 
προστατεύεται από τους νόμους και τις συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων που ισχύουν 
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παγκοσμίως. Τα δικαιώματα αυτά παραμένουν κατοχυρωμένα. Με την επιφύλαξη των 
παρόντων Όρων Χρήσης, η TAG Heuer σας παρέχει τη δυνατότητα περιορισμένης, 
ανακλητής, μη παραχωρήσιμης και μη μεταβιβάσιμης άδειας χρήσης του Ιστότοπου και του 
υλικού που περιέχεται σε αυτόν μόνο για προσωπική, οικιακή και ιδιωτική χρήση. 
 
7.2 Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε 
σελίδας (ή σελίδων) από τον Ιστότοπό μας για προσωπική σας χρήση και μπορείτε να 
επιστήσετε την προσοχή άλλων εντός του οργανισμού σας στο περιεχόμενο που έχει 
αναρτηθεί στον Ιστότοπό μας. 
 
7.3 Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε τα έντυπα ή ψηφιακά αντίγραφα τυχόν υλικού που 
εκτυπώσατε ή κατεβάσατε με οποιονδήποτε τρόπο, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε 
εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, βίντεο ή ηχητικές ακολουθίες ή οποιαδήποτε γραφικά χωριστά 
από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο. 
 
7.4 Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου του Ιστότοπού μας για 
εμπορικούς σκοπούς χωρίς να έχετε λάβει ειδική άδεια χρήσης από εμάς ή τους 
δικαιοπάροχους μας. 
 
7.5 Σε περίπτωση που εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του 
Ιστότοπού μας κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, το δικαίωμά σας να 
χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας παύει αμέσως και θα πρέπει, εφόσον το αποφασίσουμε, να 
επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που δημιουργήσατε. 
 
 8. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 
 
8.1 Η TAG Heuer είναι κάτοχος μη καταχωρημένων και καταχωρημένων εμπορικών σημάτων 
σε διάφορες δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά, τα σήματα «TAG HEUER», «Heuer» 
και το λογότυπο TAG Heuer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της LVMH Swiss 
Manufactures SA. Γενικότερα, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα σήματα υπηρεσιών και 
οι εμπορικές ονομασίες (στο εξής, μεμονωμένα, «εμπορικό σήμα» και από κοινού, τα 
«εμπορικά σήματα») που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή στο περιεχόμενο που διατίθεται μέσω 
του Ιστότοπου είναι καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα της TAG Heuer 
και άλλων εταιρειών και δεν επιτρέπεται η χρήση τους χωρίς την άδεια του κατόχου του 
εμπορικού σήματος. 
 
8.2 Κάθε εμπορικό σήμα που δεν ανήκει σε εμάς και εμφανίζεται στον Ιστότοπο ή στις ή μέσω 
των υπηρεσιών του Ιστότοπου, αποτελεί ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του εμπορικού 
σήματος. Κανένα περιεχόμενο δεν εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, από υπαινιγμό, 
προϋπάρχον δικαίωμα ή με άλλον τρόπο, άδειας ή δικαιώματος χρήσης των εμπορικών 
σημάτων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, χωρίς τη γραπτή άδειά μας ή του εν λόγω τρίτου 
μέρους. Απαγορεύεται αυστηρά η κατάχρηση των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στον 
Ιστότοπο. 
 

9. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
9.1 Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης ή με την έγγραφη 
συγκατάθεσή μας, απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η διανομή, η δημοσίευση, η 
εισαγωγή σε βάση δεδομένων, η προβολή, η εκτέλεση, η τροποποίηση, η δημιουργία 
παράγωγων έργων, η μεταβίβαση, η πώληση ή η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του 
περιεχομένου του παρόντος Ιστοτόπου. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας 
για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς. 
 
9.2 Απαγορεύεται: (i) η παρακολούθηση, η αντιγραφή του περιεχομένου του ιστοτόπου, η 
συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ασύρματων διευθύνσεων ή άλλων 



   

 

 

στοιχείων επικοινωνίας ή προσωπικών πληροφοριών με τη χρήση robot, bot, spider, crawler 
ή άλλης αυτόματης συσκευής ή μη αυτόματης διεργασίας στον Ιστότοπο, ή οποιωνδήποτε 
υπηρεσιών ή λειτουργιών που προσφέρονται από ή μέσω του Ιστότοπου, ή απόκτηση 
καταλόγων χρηστών ή απόκτηση ή πρόσβαση σε άλλες πληροφορίες ή λειτουργίες που 
διατίθενται από ή μέσω του Ιστότοπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από ή μέσω του 
Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε πληροφοριών που 
βρίσκονται σε διακομιστές ή βάσεις δεδομένων που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή υπηρεσίες 
που προσφέρονται από ή μέσω του Ιστότοπου, (ii) να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να 
αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα υπολογιστών, υλικά, πληροφορίες 
ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες που διατίθενται από ή μέσω της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε μέσο, 
(iii) να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή τις υπηρεσίες που διατίθενται από ή μέσω αυτού με 
οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό να διακόψετε, να βλάψετε, να απενεργοποιήσετε, να 
υπερφορτώσετε, να υποβαθμίσετε τον Ιστότοπο ή τις εν λόγω υπηρεσίες ή να παρεμποδίσετε 
τη χρήση και την αξιοποίηση του Ιστότοπου από οποιοδήποτε άλλο μέρος, 
συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της αποστολής μαζικών ανεπιθύμητων 
μηνυμάτων ή της «πλημμύρας» διακομιστών με αιτήματα, (iv) να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο 
ή τις υπηρεσίες ή τα χαρακτηριστικά του Ιστότοπου κατά παράβαση της πνευματικής 
ιδιοκτησίας μας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή άλλων ιδιοκτησιακών ή νομικών δικαιωμάτων 
ή, (v) να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή τις υπηρεσίες του Ιστότοπου κατά παράβαση 
οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας. 
 
9.3 Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν μπορείτε να επιχειρήσετε να προβείτε σε (ή να ενθαρρύνετε 
ή να υποστηρίξετε τις προσπάθειες τρίτων με στόχο την) παράκαμψη, αντίστροφη μηχανική, 
αποκρυπτογράφηση ή άλλη τροποποίηση ή παρέμβαση στον Ιστότοπο και το περιεχόμενο ή 
σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να 
αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία μέσω οποιουδήποτε μέσου το οποίο δεν 
διατίθεται δημοσίως ή δεν παρέχεται σκόπιμα μέσω του Ιστότοπου. 
 
  

10. ΣΧΟΛΙΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ 

 
10.1 Τυχόν προτάσεις, σχόλια, ιδέες και άλλες υποβολές σας (στο εξής «υποβληθέν υλικό») 
σχετικά με τον Ιστότοπο, το περιεχόμενό του και τα προϊόντα μας είναι ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, 
με την υποβολή ή την αποστολή υποβληθέντων υλικών: (i) επιβεβαιώνετε και αναλαμβάνετε 
την ευθύνη ότι τα υποβληθέντα υλικά είναι αυθεντικά, ότι κανένας τρίτος δεν έχει δικαιώματα 
επ' αυτών και ότι τα εν λόγω υποβληθέντα υλικά ή η χρήση τους από την TAG Heuer δεν 
παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων και ότι έχετε παραιτηθεί από κάθε «ηθικό δικαίωμα» επί των 
υποβληθέντων υλικών, και (ii) παραχωρείτε σε εμάς και τις θυγατρικές μας εταιρείες το 
αμετάκλητο, μη αποκλειστικό και πλήρως μεταβιβάσιμο, εκχωρήσιμο και υποαδειοδοτούμενο 
δικαίωμα και άδεια χρήσης χωρίς καταβολή δικαιωμάτων, απεριόριστα, παγκοσμίως και 
αόριστα, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, 
μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής, εκτέλεσης, προβολής, παραγωγής, 
πώλησης και εξαγωγής των εν λόγω υλικών (εν όλω ή εν μέρει) και/ή ενσωμάτωσής τους σε 
άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία είναι σήμερα γνωστή ή θα αναπτυχθεί 
αργότερα. 
 
10.2 Δεν φέρουμε ευθύνη για τη διατήρηση οποιουδήποτε υποβληθέντος υλικού που μας 
παρέχετε και δικαιούμαστε να διαγράψουμε ή να καταστρέψουμε οποιοδήποτε τέτοιο 
υποβληθέν υλικό ανά πάσα στιγμή. Οποιοδήποτε υποβληθέν υλικό δεν θεωρείται εμπιστευτικό 
ή απόρρητο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εμάς με οποιονδήποτε τρόπο συνάδει με τους 
παρόντες Όρους Χρήσης και την πολιτική απορρήτου της Ιστοσελίδας. 

 

11. ΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

 



   

 

 

11.1 Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας παρέχεται μόνο για γενική πληροφόρηση. Δεν 
αποτελεί συμβουλή στην οποία θα πρέπει να βασίζεστε. Πρέπει να λάβετε συμβουλές από 
επαγγελματίες ή ειδικούς πριν προβείτε ή αποφύγετε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια 
βάσει του περιεχομένου του Ιστότοπου. 
 
11.2Αν και επιδιώκουμε να διασφαλίζουμε ότι ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του είναι σωστά 
τη στιγμή που το περιεχόμενο αυτό μεταφορτώνεται, δεν παρέχουμε δηλώσεις, διαβεβαιώσεις 
ή εγγυήσεις, είτε ρητές, είτε σιωπηρές, ότι οι πληροφορίες στον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του 
είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες. Προσπαθούμε επίσης να απεικονίζουμε με ακρίβεια 
τα χρώματα των προϊόντων που βλέπετε στον Ιστότοπο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να 
εγγυηθούμε ότι τα χρώματα που εμφανίζονται στη συσκευή σας θα είναι ακριβή. 
  

12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 
12.1 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες εφαρμοστέους υποχρεωτικούς 
νόμους, ο παρών Ιστότοπος και το περιεχόμενό του παρέχονται «ως έχουν», αποκλείοντας 
κάθε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, 
οποιασδήποτε εγγύησης όσον αφορά πληροφορίες, δεδομένα, υπηρεσίες επεξεργασίας 
δεδομένων, χρόνο διαθεσιμότητας ή την αδιάλειπτη πρόσβαση, οποιασδήποτε εγγύησης 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, τη χρησιμότητα ή το περιεχόμενο των 
πληροφοριών, καθώς και οποιασδήποτε εγγύησης ιδιοκτησίας, μη παραβίασης, 
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, και με το παρόν 
αποποιούμαστε κάθε τέτοιας εγγύησης, ρητής ή σιωπηρής. Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος ή 
οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο, οι λειτουργίες ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν παρέχονται 
εγκαίρως, με ασφάλεια, χωρίς διακοπές ή σφάλματα ή ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν. Δεν 
εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρήστη. Καμία συμβουλή, 
αποτέλεσμα ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνετε από εμάς ή μέσω του 
Ιστότοπου δεν συνιστά εγγύηση εκτός των όσων αναφέρονται ρητά στο παρόν. 
 
12.2 Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν αποκλείουν ούτε περιορίζουν τυχόν ευθύνη μας για θάνατο 
ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας, απάτη ή δόλια παραπλάνηση ή 
οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από την ελβετική 
νομοθεσία. 
 
12.3 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας ή/και απέναντι σε οποιονδήποτε χρήστη για 
τυχόν απώλεια ή ζημία, λόγω σύμβασης, αδικοπραξίας, αμέλειας, παράβασης νόμιμου 
καθήκοντος ή άλλως πως και με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη, που 
προκύπτει βάσει ή σε σχέση με: τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Ιστότοπού μας ή/και τη 
χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας. 
 
12.4 Επισημαίνεται ειδικότερα ότι δεν φέρουμε ευθύνη για απώλεια κερδών, πωλήσεων, 
επιχειρήσεων ή εσόδων, διακοπή εργασιών, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, 
απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών, υπεραξίας ή υπόληψης και/ή οποιαδήποτε έμμεση ή 
επακόλουθη απώλεια ή ζημία. 
 
12.5  Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από ιό, 
κατανεμημένη επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που 
ενδεχομένως προσβάλλει τον υπολογιστή σας, τα λογισμικά, τα δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό 
υλικό, λόγω της χρήσης του Ιστότοπού μας ή της λήψης οποιουδήποτε περιεχομένου από 
αυτόν ή από οποιονδήποτε Ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν. 
 
12.6 Για την ευθύνη που προκύπτει ως αποτέλεσμα της παροχής οποιωνδήποτε προϊόντων 
ή υπηρεσιών από εμάς προς εσάς, θα ισχύουν διαφορετικοί περιορισμοί και αποκλεισμοί 
ευθύνης, οι οποίοι θα καθορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις μας. 
  



   

 

 

13. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ 

 
13.1 Δεν δικαιούστε να μεταφορτώσετε περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας ή να έρθετε σε επαφή 
με άλλους χρήστες του Ιστότοπού μας. Σε περίπτωση που μεταφορτώσετε περιεχόμενο στον 
Ιστότοπό μας ή επικοινωνήσετε με άλλον χρήστη του Ιστότοπού μας κατά παράβαση των 
παρόντων Όρων Χρήσης: 
 

13.1.1 θα αφαιρέσουμε αμέσως τυχόν δημοσιεύσεις που πραγματοποιείτε στον 
Ιστότοπό μας (κατά περίπτωση). 
13.1.2 θα έχετε την ευθύνη απέναντί μας και θα μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε 
παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν είστε χρήστης-καταναλωτής, αυτό 
σημαίνει ότι θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστούμε ως 
αποτέλεσμα της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης από εσάς- και 
13.1.3 δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι έναντι οποιουδήποτε τρίτου για το 
περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύεται από εσάς 
ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Ιστότοπού μας. 

 
13.2 Εάν μεταφορτώσετε περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας ή επικοινωνήσετε με άλλον χρήστη 
του Ιστότοπού μας, δικαιούμαστε να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιονδήποτε τρίτο 
που ισχυρίζεται ότι κάποιο περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει ή μεταφορτώσει στον Ιστότοπό 
μας αποτελεί παραβίαση των νομικών δικαιωμάτων του (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή). 
 

14. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ 

 
Απαγορεύεται η πλαισίωση του ιστοτόπου μας σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο. Εάν 
επιθυμείτε να εκμεταλλευθείτε το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας, πρέπει να λάβετε την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ακόλουθου 
συνδέσμου: https://www.tagheuer.com/contact. 
  

15. ΙΟΙ 

 
15.1 Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπός μας είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από σφάλματα ή 
ιούς. 
 
15.2 Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας πληροφορικής, των λογισμικών 
προγραμμάτων και της πλατφόρμας για να έχετε πρόσβαση τον Ιστότοπό μας. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς. 
 
15.3 Δεν πρέπει να καταχραστείτε τον Ιστότοπό μας μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, 
trojans, worms, logic bombs ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν 
πρέπει να κάνετε επίθεση στον Ιστότοπό μας μέσω μιας επίθεσης άρνησης παροχής 
υπηρεσίας ή μιας κατανεμημένης επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσίας. 
 
15.4 Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον 
Ιστότοπό μας, στον κεντρικό διακομιστή στον οποίο ο Ιστότοπός μας είναι αποθηκευμένος ή 
σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένη με τον 
Ιστότοπό μας. Τυχόν παραβίαση αυτής της διάταξης μπορεί να συνεπάγεται τη διάπραξη 
ποινικού αδικήματος. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές 
επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές αποκαλύπτοντας την ταυτότητα σας σε 
αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό 
μας παύει αμέσως. 
 
  

https://www.tagheuer.com/contact


   

 

 

16. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 
Τυχόν σύνδεσμοι στον Ιστότοπό μας προς άλλους δικτυακούς τόπους και πόρους που 
παρέχονται από τρίτους παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. 
Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω δικτυακοί τόποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και 
όρους χρήσης, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε πριν από την πρόσβαση σε αυτούς. Δεν 
έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων ή σελίδων και δεν 
αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα 
οποιασδήποτε σύνδεσης με αυτούς. 
 
17. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Τυχόν παράλειψη άσκησης ή επιβολής οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των Όρων 
Χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Σε περίπτωση που 
κάποια από τις διατάξεις των Όρων Χρήσης κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο άκυρη, τα μέρη 
συμφωνούν ωστόσο ότι το δικαστήριο θα πρέπει να προσπαθήσει να θέσει σε ισχύ τις 
προθέσεις των μερών, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στη διάταξη, ενώ οι υπόλοιπες 
διατάξεις των Όρων Χρήσης παραμένουν σε πλήρη ισχύ. 
 

18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 
18.1 Εάν είστε καταναλωτής, σημειώστε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το 
ελβετικό δίκαιο.. Εάν είστε Ελβετός καταναλωτής, τόσο εσείς όσο και εμείς συμφωνούμε ότι τα 
δικαστήρια της Ελβετίας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία. 
 
18.2 Εάν είστε επιχείρηση, οι παρόντες Όροι Χρήσης (και οποιεσδήποτε εξωσυμβατικές 
διαφορές ή αξιώσεις) διέπονται από το ελβετικό δίκαιο και συμφωνούμε αμφότεροι στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Νεσατέλ (Ελβετία). 


